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STUTT ÁGRIP
af

ÆFI J>ORVALDAR BÖÐVARSSONAR,

ritað í Holti undir Eíafjöllnm, 1833.

Jeg eríheiminn fæddur 21. dag maí-mánaðar 1758, sem

þábarupp á þrenningar- (trinitatis-) sunnudag. ÆttBöð-

vars Högna-sonar*, föður míns, er kunnugri enn so, aö jeg

•) Uin Högna pröfast Sígurðarson og hans niðja er pcssi

greín í (“Ministerial”-h6k =*) prestfjönustu-bdk Breíðabdlstaðar

í Fljdtslilið (scm nær frii 1785 að 1810), rituð með hcndi sonar-

sonar lians, Ilögna Stefánssonar, prcsts í Hrepplidlum:

“Högni Sigurðar-sou var fæddur á Eínliolti í Horna-firði, 1(593,

“dag 11. Aúgusti. Faðir hans var sjcra Sigurðar, prdfastur í

“Skaptafellssíslu, prcstur að Einliolti, Ilögna-son; Guðiiiuuz-

“sonar, prcsts f>ar; Ólafssonar, prcsts að Sauðanesi, sálma-skálz,

“og firrum skdlamcístara að Hdlum$ Guðinunzsonar. Föður-

“mdðir sjcra Högna var Járunn Sigurðarddttir, prcsts að Breíða-

“bdlstaöj Eínarssonnr, prdfasts og prcsts að Eídölum, sálma-

“skálz; Sigurðarsonar
,
prests að Möðruvöllum ; 5ors tcfnssonar.

“Mdðir hans var Guðriín Böðvarsddttir , prests að Valþjdfsstað,

“hálærz manus, Sturlu-sonnr 1 Krákssonar, hálfbrdður fierra

“Guðbranz á Hdlum. Krákur var Hallvarzson ; enn nidðir

í4
f)eírra hræðra var Hclga Jdnsddttir, lögmanns; Sigmunzsonar.

“Mdðir Guðrúnar Böðvarsddttur var Ingjibjörg Eínarsddttir, prcsts

ctað Valþjdfsstað. — Högni gjekk í Skálholz skdla 13 vetra,

“1706; lá í stdru bdlu licíma, 1707; dímitteraðist 16 vctra, 1709;

“var
f)á af biskupi Vídalín og sekretjera Árna Magniíssini fal-

“aður til að undirvísa börnum, enn Ijcðist ekkji þar til; var

“kallaður til kapeláns af föður sínum 1714. 1717 var liann

“kollassíoncraður til Kálfafellsstaðar í Horna-firði 'af herra Oddi

“Sigurðarsini. 17I8 gjiptist hann Guðríði, launddttur Páls íngsta

“Ámundasonar í Skdgum ; Jormdðssonar, lögrjettumanns; Korz-
Císonar. Mdðir hcnnar var Vigdis Árnaddttir; Jorstcínssonar,

x
) Á að vcra: Sturla-Eonar; Jón 98onar; Krákssouar, o. 8. f.
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gjeti ueínu við liana bætt. Knn Gjiðríður Jorvalzddttir, móðir

mín, var fædd á Flugu-stöðum í Vesturálptaíirði; og fluttist

ineð foreldrum sínum — mig minnir: first að Gjeíthellrum,

“sítilumannsogklausturhalílara aö jpikkvabæ; Magnússsonar, Árna-

“sonar — bæiula að Stóra-dal í Eíafirði ; Pjcturssonar j Lopzsonar

;

“Ormssonarj Iiopzsonai , ríka. Móðir Yigdísar var Ráhnvcíg

“llalldórsdóttir, prcsts að Kálfafellsstaðj Kjctilssonar, prcsts j

“Ólafsconar, sálmaskálz, prcsts að Sauðancsi. — Sjcra llögna og

“Guðríðar hörn voru 17.

“1. Páll
,
prcstur að Skiiinstöðum og síðan Torfa-stöðum í

“Tiínguin; gjiptist jbórdísi Ásinunzdóttiir frá Ásgarði. jjeírra

“cínbirni : Yigdís — kona sjcra Halldórs, Járðarsonar, frállauk-

“holtuiu, kapcláns að Torfastöðuin.

“2. Halldór, prcstur í Mcðallandi; gjiptist Guðriði Yigfiíss-

“dóttur frá Skál. jxírra börn : Yigfiís — dó í bólu ; Kjctill
;
Guð-

“ríður. Yar prcstur 11 ár; bráðkvaddur niilli bæa, i hússvitjan.

“ii. Stcfáu ; fjckk Rrcíðabólstáð, 1770, eptir afgáng föður

“síus, og Jijónaði Jiar til 1792; bjó síðan 3 ár á Árgjilsstöðum

“í Hvolhrcpp, og íluttist þaðan að J>iogvöllum, hvar hann dcíði.

“Iíona lians var cín af J)cítn Guðriíiiuin, llalldórsdætruin.

“j)círra börn: sjera llögni — varð kapelán sjcra Rjarnlijcdins í

“Ycstmannacíuin ;
kona sjcra Ilögna var Sigriður Böðvarsdóttir.

‘ ll)ætur sjcra Stcfáns voru: Runnvcig, íirsta kona sjcra jhirvaldur

“Böðvarssonar ; og Sigríður , kona sjcra Páls jhh’lákssonar á

“JingVölluin.

“4. Böðvar, prcstur að Mosfclli i Mosfellssvcít
,
og síðan í

“Efriholtum; gjiptist Gjiðríði j)orvalzdóttur. j?eírru börn : ÍÞor-

“valdur, kapelán að Breíðubólstuð; gjiptist Rannvcígu Stcfáns-

“dóttur, scm dó i bólunni 1785; gjiptist aptur Guðrúnu Eínars-

“dóttur
, Ilaíliðasonar ;

— Guðinundur, kapclán að Utskálum;

“gjiptist Rósu Eigilsdóttur; — Sigríður; — Böðvar; drukknaði

“í Högnalæk í lloltum, 1779, firir jól.

“5. Júrður, prestur að Rcfstað, síðan Ási í Fellum, og
4í8cínast i Kjlrkjubæ i Túngu

;
gjiptist Guðníu Gunnlaugsdóttur.

“Joírra börn: Gunnluugur, kapelán föður síns; Hnlldór — dó

“i bóluuni, 1786, {>á hann var kominn í Skálholt til vígslu;

“og Giiðriður;
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og síðau að Múla. Á 11. aldurs-ári fjekk hún so hættu-

legt handar-meín, að hún bar þess menjar til grafarinnar.

Var henni J)á komið af foreldrum sínum, til græðslu og

“G. Ögmundur, prcstur að Hálsi austur
, síðan að Skútn-

“stoðum, og seinast að Krossi; gjiptist Salvöru Sigurð.irdiíltur

“fra Ásgarði. jþeírra börn: Ásmundur; Sæinundur; Sigurður;
r

“Sigríður; Ingjibjörg; Una; Guðríður.

“7. Sigurður, prestur að Ásum; gjiptlst Ólöfu Vigfússdóttur

“fráSkál. 5cirra börn, scin uppkomust: llalldór — dóíbdlunni;

“Ilögni; og Guðríður. Ilann vígðist 1755, J>á
Kötlugjá spjó;

“ílúði síðan frá Ásum vcgna elzins, 1783, og settist að Sólhcímum.
$

“8. Árni, prestur að Rcíkjadal, og síðan Steínsliolti
;
gjipíist

“Önnu Jónsdóttur frá Bólliolti. Jieírra börn: Jón
; Halldór j Magn-

“ús ;
Erlindur ; Guðrún, firri kona Guðmundar íngra Magnússsonar

“í Bcrjanesi ; Ólöf — dó íbólunnij Guðrún. — Var prcstur 12 ár.

“jbessum sínum 8 sonum kjcnndi sjera Ilögni sjálfur; með

“hvílíkri firirliöfn , íirir utan öll önnur embætta og liúss-

“eíjórnar umsvif, kunna skjinsamir nærri gjeta, so fá eður eíngjiu

“dæini íinnast Iijer á landi, að nokkur eínn saman, jafnfátækur, hafi

“slíku af stað komið, j>ar hans firsta brauð var upp á 18 rdd.,

“annað uppá 30 rdd.; j>ví áður enn liann kom til Breíðabólstaðar,

“var mikjið af j>essu af lokið.

“Dætur lians voru: 1. jbórunn
,

hjcraðs-Ijósmóðir. 2. Vul-

“gjerður; Ijct faliast; gjiptist síðan Guðbrandi E/ríkssini ; dó

“burnlaus. 3. llólmfriður; gjiptist Jorvarði Kristjánssini. 4.

“Guðrún eldri. 5. Solveig; dó 22 ára. ö. Guðrún íngri;.]jet

“fallast
}

gjiptist J> (>rði frá Skálbolti. Jeírra börn: Vigdís;

“Bjarni ;
Jón. 7. Guðrún íngsta; dó úr liolzveíkji. 8. I'igdís;

“dó 11 vetra. 9. Elín; gjiptist Signiundi Bjarna-sini frá Ási.

“Anno 1726 var sjera llögna veítt Stafafcll í Lóni af amt-

“inanni Níels Fúrmann; kom fiáiigað j>ó ekkji firr cnn 1727.

“1721 var hann kosinn, og liinn firsti
,

scin biskup magislcr

“Jón Árnason skjikkaði síðan til prófasts að Skaptafellssíslu

“allri iun til 1738, og síðan hálfri til 1750, j>á hann fjekk

“Brcíðabólstað. 1748 kallaði hann son sir.n Stefán sjer til kup-

“eláns, sem filgdi lionuin síðan að Breíðabólstað. Biskup Har-

“bó, í sinni gjencral-visitássíu ,
skjipaði honum að íslenzka að

“níu Pontoppidans Catcchismum , og líkaði sú versíón betur

1*
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viðgjorða, til fóöur-móður minnar, GuöríÖar Pálsdóttur,

aö Stafafelli í Lóni, og íleíngdist hún |>ar síÖan; J)ví

liún leít út til, aö veröa bæöi gáfuö og frómlunduö, digg

og kappsöm í J)ví sem hún átti aö gjöra, og kom sjer
%

líka einka vel viö afa minn, og eíns fóstur-móöur sína,

sem ekkji fírrtist því, J)ó hún vildi ekkji í neínu — hvurkji

til munns nje handa — verða eptirbátur dætra hennar,

föður-BÍstra minna. Hún varÖ það ekkji heldur; og optar

mun, í J)ví húsi, fóstur-sistrum hennar liafa verið vísaö

til digöar hennar og dugnaöar, heldur enn hún þirfti

aö bera kjinnroda. Enda ætla jeg, hún muni ekkji liafa

^enn hín firri, og var prcntuð i Kaupinannaliöfn ári síðar. Hnnn
u vnr að sjer í logiim, so ddmar lians yoru staðfestir á hærri

“stöðum innan-Ianz og utanj íilgjinn sjer að rní með lögum og

“rjetti utitlir kjirkjur beírra frágjeíngnum cígindómi, hvurs

“Kálfafells staðar-kjirkja í Horna-fírði lier enn nú menjar; hafði

“því hjá sínuni ifírvöldum J)ann vitnisburð, að liann væri sá

“maður, sem ekkji ljeti sjcr ílíka. 1751,
J)*

1011 25. Junii, var hann

“dæimlur frá kjól og kalli, af práfastsrjetti hjer að Breíðabdl-

“stað, firir Inisrof á HriggvcIIi; enn J)ann 13. Julii sama ár

“dæmdur til aptur, af anitmanni Magniísi Gjísla-sini og biskupi

“Ólafi, enn
J)á í 80 ríkjisdaln múlkt til prests-ckknn, og skjildi

“biðja sákninn firirgjefníngar. Út af þessu risu ofsákuir og ílokka-

“drætlir niiklir í sókninni sama ár, sem — eptir gjcíngjinn dám
“hjcr, af práfasti í Árncsssíslu, sjcra Jáni jpórðar-sini, eptir jálin

“1752 — lijöðnuðu, og urðu að lokum honum (sjcra Högna) til

“sáina. 1759 missti hann sján, so ci mátti Icsaábák; embættaði

“þá nokkrum sinnuni þar eptir inn til 1702, þá kona lians Guð-

“ríður dcíði. 1703 svnraði liann lít Breíðabálstað í hendur og

“ábirgð sonar síns, sjcra Stcfáns, með skjilmálura, að hafa land-

“skuld og leígnr af hvurutveggju Sámstöðuin sjcr til nota, firir

a utan sitt upphcldi. 17G1 Ijct Iiann biggja kirkjuna af grund-

“vclli með miklum kostnuði; sjá kirkjubákar pflg*. 34.—59.

“Dcíði þann 7. Julii 1770”. —
OrÖfærinu á þcssari grcín vildum við ckkji breíta, þá því

sje mikjið ábátavnnt. /
;

“Utgg.”
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leínt þœr þrí — þegar so stóö á ræöu— að þær ættu fremUr

að vera fírirmiud síu, lielder enn In'm þeírra. sam-

bauð líka hjarta-gjæðum þeírra hjóna, afa íníns og

ömrau, að vísa henni ekkji lieíra til fátækra foreldra og

óinaga-margra
,
þegar hún var orðin so elsk að þeím.

Jegar afi minu fjekk Breíðabólstað í FJjótshlíð, 1750,

fluttist móðir mín með því fólkji þángað. Jorvaldur,

faðir hennar, sem jeg heíti eptir, váf Ófeígsson, Eíólfs-

sonar, •— bróðir Árna, sem leíngji bjó á Krossa-landi í Lóni,

og Kristíuar Ófeígsdóttur á Hnappavölium í Öræfum,

nafnkjenndrar konu, bæði sökum digöar og dugnaðar og

frábærrar gjestrisni. Jeg ætla þau sizkjin hafi verið

fleíri, þó jeg viti ekkji nöfn þeírra, sakjir ófræöi minnar.

Enn það veít jeg, að Eíólfur, faðir Ófeígs lángafa míns,

var smiður mikjill, og bjó eínhvursstaðar í Nesjum, eða

aö minnsta kosti í sókn sjera Benidikz Jónssonar, seni

eínhvurnlíma kastaði fram þessari stöku, þegar Iiann koin

á heíinili lians, og var að spirja að hússbóndanum

:

Vilji nokkur fá þinn fund,

og frjetti þinnar iðju —
allir svara á cína lund

:

“Eío'lfur í 8miðju”.

3>etta var Eíólfur, faðir Ófeígs og sizlvjinu hans.

Kona Jorvaldar afa míns lijet [þorbjörg Sigmundardóttir,

ættuð ofan af Brcíðdal. Jeg heírði móður mína rekja

ætt hennar til sjera Ilöskuldar Eínarssonar, Sigurðar-

sonar, í Heídölum; enn man ekkjert af því samstætt,

og þori ekkji raeð það að fara. Mikjill fjöldi af frænd-

fólkji mínu er nálega á hvurjumbæ, þegar kjemur austur

ifir Skeíðarársand — um Öræfi, Suðursveít, Mírar, Nes,

Lón; sem jeg liefi með sannindum frjctt, siðan jcg híngað

kom. Jorbjörg amma mín komst hjer suöur á Jand, og

andaðist á Mosfelli hjá foreldrum mínum. Já raun jeg

hafa verið á 3. áriuu, og er eíns og mig ránkji eítthvaö

við henni; og opt var mjer svarað um, hvurnig mjer
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varö viÖ
, Jícgar jeg frjetti látiö lieiuiar (

Ului» hællir [)á

aö æa”).

1753 vígöist faöir niinn til Mosfells í Mosfellssveít.

Ætla jeg hann væri J)ar firsta veturiim búlaus, til húsa

hjá Ilelga heítnuin, er síöar bjó leíngji á SuÖurreík-

jura J)ar í sveít, Oddssini, bróöur þeírra Oddssona, Jóns

í Varmadal og Jóns í Laugarnesi. Enn áriö eptir, 1754,

kora faöir minn til fööur síns, til aö J)iggja ráö hans og

stirk til búskapar, sem J)á fór í hönd. Ætla jeg hann

biöi J)á fööur rnínum til bústíru hvurja sistra hans, sem

hann kjósa vildi; enn hinn mæltist til, aö fá lieldur

GjiöríÖi; raun honum liafa litist hún efnileg og dugleg

í Jiví sem hún kunni. 5aö varö; hún var lionuni Ijeö,

og var hjá honum ógjipt J)au missiri; enn áriö eptir,

1755, tóku J)au sainan. Á undan mjer áttu J>au eína

stúlku, Kristínu nefnda, sem varla varö viku-gömul. Firsta

áriö, sein jeg liíöi, var jeg í fóstri hjá Ijósu minni, Mar-

grjetu Bjarnadóttur, sistur Skjildínganessbræöra, 5or-

bjarnar og Ilalldórs, enn konu ]?orkjcls Jóröar-sonar í

5orneí, lögrjettumanns, afa madömunnar á Elliöavatni,

og fööur Lopz 5° rKjelssonar á Ho6. — Mælt heíröi jeg,

aö sneinma heföi krakkjinn ekkji J)ótt ólíklegur til aÖ

verÖa elckji mjög óskjír; og nógu vel hafi mjer gjeíngjiö

aö læra aö lesa á bók og nema J)aö sem firir mjer var

haft. Pontoppídans Catechismum læröi jeg á C. árinu,

á skrifaö kver, sem var meö hendi fööur míns á firsta

partinum
, enn síöan tvær arkjir meö hendi Páls heítins

djákna á Gufu-nesi, Sveínssonar, og [)á kom aptur liÖnd

fööur míus á öptustu örkunum; J)ar stóöu J)essar línur

meö hendi lians, neöan til á öptustu bladsíöunni: c:Scx-

cnnis XXTl hehdomádis ad vcrhum didicit jwsscssor".

Mart var jeg á J)eíin árum látinn læra, sem ekkji tjáir

nöfnum aö nefna, t. a. m. formálann íirir Rambachs
Monita catech.

;

119. sálminn í Saungsaltara sjera Jóns

. Jorsteínssonar, píslarvotts, meö |)essu lagi: “Oss lát J)inn

m %
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anda stirkja”; og mart fleíra, sem jeg er öldúngjis biiinn aö

gleíma. Jetta gjekk greítt; enda mun tilsögnin húfa verið

eínhvur hin bezta, sein auöið er aö fá, J)ar scm mööir mín

var. Á 8. ári mun jeg hafa Iært hin lalínsku puradigmuta

([). e. firirmiridir hinna latínsku breítínga, eda sín-

isliorn [)eírra), og varö á í). árinu sæmilega liöugur aö

^deklínera, koinparera, konjiigjera”, sem [)á var kallaö,

og mjer J)ótti skrítiu íþrótt, sem mig ránkar viö, jeg

hafði stundum garaan af aö bruka við íslenzkuna okkar,

og sagði t. a. m. “vakrior ,
vakerrimus þegar jeg var

að tala um hesta. 1768, þegar jeg var 10 vetra, var mjer

komiö í kjennslu til sjera Jorleífs Bjarna-sonar, prófasts í

Reíkholti ; og naut jeg síöau lians tilsagnar 11. og 12. æíl-

áriö. Firsti veturinn gjekk mestallur til aö læra aö skrifa,

sem lítið var birjaö og meö litlu lagi. Seinasta veturinn var

jeg farinn aö lesa eíttlivaÖ JítiÖ í Comelio, og slampaöist

stundum á, aö gjöra so stíl, aö ekkji voru máivillur í. jþá

fór faöir rainn aö sækja um skóla handa mjer; enn jeg

þótti of úngur, og var ekkji fermdur. 13. aldurs-ár mitt,

1771, var jeg [>ví lieíma hjá fööur mínum. Hanu vandi

migvel á aö udeklínera”, o. s. f., ogkjenndi mjer grísku,

sem liann var furöu góöur í , og gantaði inig til aö fara

aö bera viö aö gjöra látínsk vers undir ímsum (metris =)
s ^

bragarháttum, er liann vissi undra góð skjil á — so jeg

orkti þá raeö þessu móti mikjiö rusl þann vetur, eínk-

um bísna kafla af Tíma-rímu, sem jeg er öldúngjis búinn

aö tína; og tel jeg það ekkji meö skaöa minum. 3?etta

varö samt til þess, aö faðir minn haföi heldur gaman af

mjer, og jeg tindi ekkji niöur. Áriö eptir, 1772, var

jeg fermdur um haustiö, á Torfa-stöðum í Biskups-túngum,

af sjera Páli Ilögna-sini, fööur-bróður míiiuni; og var lirst

til altaris í Hruna, meö sjera Jóni Finussini. Fööur-

bróöir minn var prestur lians. Síðan komst jeg í skól-

anu, og settist þar sextus a siipremo (þ. e. sjötti aö oían) í

s
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neðra bekk, og lijelt jeg þeím loco (j). e. J>vf saeti) mína tíð

umbreítíngarlaust. Flestar skólaiökanir uröu mjer auÖ-

veldar; því jeg átti tilsögn fööur míns aÖ þakka, aö það

sem öörum varð örðugastí gríska testamentinu — að fíekkja

radices
(f>.

e. r æ t u r) og tempora
(f).

e. t í ð i r sagna) — f>að

varð mjer auðvelt. Að logica
(J).

e. liugsun a r-fræ ö
i)

f)ótti mjer mikjið gaman. Guðmundur, consessor
(f).

e.

samseti= 8essu-nautur) minn, er síöar varð prestur

á Lamba-stöðura, la9 liana saman við mig, og við spurÖurn

livur annann úr henni. Við lásum líka saman Flori Hi- '

storiam Romanam
(f).

e. R ó m v e rj a s ö g u
UF 1 ó r u s a r”),

sem er bæði skrítin og skáldleg
, enn sumstaðar nokkuð

mirk, af f)ví höfundurinn gjörir sjer of inikjið far um,

aö vera stuttorður. Við höfðum mikjið garaan af sjer-

vizku lians og orðheppni sumstaðar.

Um vorið 1774 var jeg útskrifaður úr skólanum, 16

vetra gamall, og veík árið eptir, 1775, með foreldrura

mínuin frá Mosfelli að Marteíns-túngu í Holtum; því

faðir minn liafði f>á brauða-skjipti við sjera Jón Hannes-

8on. Árið þar eptir, 1776, flutti hann sig að Guttorinshaga,

ljens-jörðu prestsins. 3>essi ár var jeg vinnudreíngur

lijá foreldrum mínum
,
þángað til faðir minn andaöist G.

dag janúarð 1789. Já varð jeg firirvinna móður minnar

f)au 2 ár, sem hún hjelt þar við bú, eptir dauða föður

míns; því sjera ÓJafur Eíríksson, sem brauðið ljekk, var

firstu árin á fæði lijá henni. 1781 fluttist móðir mín,

með okkur börnum sínum öllum þremur, frá Guttormshaga

að Breíöabólstab, til sjera Stefáns, föðurbróður míns. Varð

búi hans mikjill stirkur og viðrjetting að komu móður

minnar — og eiula okkar bræðra; því við vorum verkhienn

ekkji í lakara lagi. Jeg hafði áður verið tvennar jóla-

ferias í oröloíi mínu hjá sjera Stefáni, og hafði hann

þá íirstur manua leítt mig á veg til að skjilja fnzku.

Eiiii nú var mjer so farið fram, með raikjilli firirhöfn
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hvunær sem jegkomst liöndum undir, ab hvur var öðrum

í þízkunni viðjíka mikjið til Jiðs. Ilann var injer í ölln

eíns og faðir, og eínhvur áreíðanlegasta íirirminð í guðs-

ótta og ráðvendni, ekkji sízt firir mig, sem var honum

handgjeíngjinn flestum fremur. 1783 kallaði hann mig

sjer til kapeláns (= aðstoðarmanns) ; og var jeg vígður

annann sunnudag eptir þrettánda — ásamt sjera Ilelga

Bjarna-sini, sem vígður var til föður síns, meístara Bjarna

í Gaulverjabæ, komst að Reínivölium í Kjós og sálað-

ist þar. Árið áður, 1782, gjipti hann mjer Rannveígu

dóttur sína. Með henni varð mjer friggja barna auðið.

Hið firsta og Jiriðja sáu aldreí Ijós þessa heíms. Enn

annað barnið, sem mig minnir lieldur hjeti Böðvar, enn

Stefán, varð ekkji fullrar viku gamalt. 3>riðja barniö

var lagt í kjistu móður sinnar, á brjóst henni. Ilún

andaðist, eptir grátlega þjáníngu í bóiunni, 28. dag des-

embers 1785, og var jörðuð 4. d. jaiiúars 1786. Jetta var

firsta hjónabandið raitt, þriggja ára lángt. I því átti

jeg ekkji fáar ángurstundir inuan ura ótal fieíri glaðar.

Mikjið lángaði mig þann vetur til að fá að skjilja við

með bólufólkjinu. Nokkrir voru meðal þess miklu eldri

enn jeg, og þjáðust leíngji sumir, enn sumir dóu. Eínk-

um man jeg enn þá til 13. dags janúars-mánaðar, þegar

jeg á eíuum deígi kom til fjörutigi bólu-sjukra, og vildi

liafa firir þeím þær fortölur og liugleíðíngar, sein jeg ásetti

að skjilja sjálfur við með, þar sem jeg taldi raig sjálf-

sagðann í þeírra lióp. Suinir af þeím feíngu apturbata,

margjir dóu, enn jeg kjenndi mjer eínskjis meíns. 5ó
hefi jeg, ef til vill, aldreí verið jafn-vei búinn við dauða

minum, eíns og jeg |)á, að miunsta kosti — þóttist vera;

enn það er mjer að kjenna. Enn til að sanna, að jeg

hafi ekkji verið öldúngjis afliuga lieírai þessum, þó injer

þætti so vera, munu margjir, sem lesa sögu mína ,
álíta

það fullgjilda ástæðu, að þegar leíð út á sama veturinn,

fór jeg, þó ekkji án ráðs náúnga ininna, sem jeg gjet
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með saiini sagt, mjer til afsökunar, aö biöla til jdnofrúr Gwð-

rúnar Eínarsdóttur
,
seni |);i var bústíra á Móeiöarlivoli

;

J)ví Jorsteínn síslumaður skjildi viö sumariö óður. fetta

gjekk aö öskum — heföi hugarfar mitt veriö eíns hrein-

skjiliö, eíns og hennar, sem var so vönduö og góö ; enn [>aö

var sem ábrast; jeg var, mjer til skammar, i þessu inter-

vallo ([). e. raillibili), {)ö skamrnt væri, orðinn flæktur í óleííi-

legann kunningsskap
,

viö vinnu-stiilku rafna, Margrjetu

Arnoddsdóttur, sem mjer var, og haföi allt af veriö,

innilega gjeöþekk; og J)ó aö jeg vorið eptir, 10. dag

júní-mánaðar
,

gjiptist reglulega Guörúnu Eínarsdóttur,

liaföi jeg þó ekkji þá stjóru á sjálfum mjer, að jeg firir

J)aö gjæti gjefið frá rajer mínar stolnu ástir. Sagau er

ekkji falleg; enn eíngjinn gjetur sannara frá lienni sagt

enn sjálfur jeg. Áriö eptir, 1787, fæddist okkur lijónum

íirsta barniö, BöÖvar, 16. dag júní-máiíaöar
, sama dag-

inn, sem viö koinurn saman árinu áður. Enn 14. dag

septembers um haustiö ól Margrjet son, sem var

látiiui lieíta Guðmundur. Aö faðerni hans var ekkji

spurt, J)ví jeg skjírði hann sjálfur; og lá J)að í J)agnar-

gjildi — fremur vegna gremju miíinar, sem lieldur var

ert upp af óblíöri meöferö, lieldur enn af J)ví [)aö væri

ásetníngur minn, að gjöra liann fööurlausann — [)ángaö til

mjer var stefnt, eptir skjipun Ilannesar biskups, firir pró-

fastsrjett sjera Páls Siguröar-aonar
, 9. dag apríls-mán-

aöar veturinn eptir, 1788. 3>ar játaöi jeg opinberlega

J)aö, sem jeg aldreí liaföi firir J)rætt, aö Guðmundur væri

minn sonur. Var jeg af [)essum rjetti dæmdur frá

prestlegum veröugleíkum
, eíns og sjálfsagt var; og var

sjera Runólfur á Stórólfshvoli
, ástvinur minn, sækjandi

J)essa máls. Allt [>aö sem viö [>etta var gjört af rjett-

arins hálfu var so blítt og mannúölegt, sem oröiö gat,
’

og injög óá{)ekkt umgángs-máta mjer náteíngdari. Eiug-

um vil jeg óska, aö [nirfa aö bera J)aÖ, sem jeg mn
J)essa tíma, firr og seínna, tók út með sjálfum mjer.
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Guöimindur fór meí) mó?)ur siuni tíndir eíns uin haustið

aö Árgjilsstööum í HvoIIirepp, og var f>ar uiti vetur-

inn. Enn um voriö tóku hjónin í Akureí í Itri Land-

eíuin, Jón Iljörzson og Anna Jorleífsdóttir, dreíngjinn

af mjer til fósturs; og ólst liann síðan upp og manuað-

ist lijá J)eíin. Enn í staö þess var Hjörtur, sonur Jieírra,

sem nú er prestur á Gjilsbakka, hjá mjer á vetrum, og

læröi hjá mjer allann skóla-lærðóm, |)ángað til hann var

meö Iieiðri útskrifaður af Gjísla Thorlacius, Rector,

171)4. Hann útskrifaði líka undan minni hendi Hjörleíf

5or8teínsson, mikjið vel gáfaöann pilt, er síðan varö

prestur aö Dverga-steíni í Borgar-firði í Múla-síslu, son

sjera ^orsteíns Stefánssonar á Krossi, sem sjera Stefán,

fööurbróöir minn, hafði Ijeð mig til aöstoðar í embætti

seínasta árið, sem liann liföi
,
1784 og 1785; og annann

frænda minn, Högna Stefánsson, sem nú er prestur aö

llrepphólum, — so aö þeír feðgar, sjera Ilögni og Jón

sonur hans, sem nú er kapelán hjá fóöur sínura, hlutu

báöir dímissiou frá minni hendi. Jossi ár — jeg man

ekkji glöggt, hvur af f)eím — var líka hjá mjer til

kjennslu Ilalldór, sonur Ámunda sniökara, mikjið vel

gáfaöur piltur, sem tveímur árum eptir vist sína hjá mjer

var útskrifaöur úr Reíkjavíkur-skóla, og er nú prófastur

í Ilúnavatnssíslu og prestur aö Melstaö. Líka var eínn

vetur lijá mjer, til að læra aö lesa og skrifá og kristiu-

dóminn sinn, Tómas Sigurðar-son, síslumanns í Vest-

mannaeíum, sem jeg vegna uppheidisleísis og afræktra

gáfna áleít heldur enn ekkji ófallinii til bóknáms; f)ó

iæröi haun, og er nú prestur í Garpsdal í Baröa-strandar-

síslu. Sömuleíðis kjenndi jeg þá Jíka undir skóla Stefáni,

sini Ólafs gullsmiös í Selkoti Iijer undir Eíafjöilum, ekkji

ólaglega gáfuöum með sumt lag, enn f)ó
nokkuð unÖar-

lega. Ilann var hjá mjer 2 vetur; fjekk síðan skóla og

var útskrifaöur eptir 2 lieldur enn 3 vetur. Ilann heíir,

síðan faöir lians andaöist, búiö eíns og bóndi á fööur-
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leífð sinni, og ekkji feíogjið brauð, [)ó nokkrum sinnurn

hafi f>ess á leít farið. — Heíraa á Breíðabólstað var jeg

ekkji neraa árið 1781; enn frá því 1782 og Jmngað til

1702 bjó jeg á Flóka-stöðum
,

firsta árið hálfum, enn

síðan allri jörðunni, og hafði hana leígu-Iaust; naut jeg

f)ess í J)ví, að jeg hafði kjennt Högna frænda mínum;

og sínir f)að góðvild föðurbróður raíns, er jafnau var

sjálfri sjer lík í þeím efnum. — Ekkji gjet jeg látið

óáminnst, hvursu mjög embættisbræður mínir í Rángár-

þíngji, og víöar, fórust á mis í viðkjinníngu við mig um
þessar mundir. Jeg man til þess, af jm að firirlitning

mun vera tilfinnanleg gjeðraun, ekkji sízt, þegar eínhvur

hefir af sjálfs-völdum bakað sjer hana. Manjegenn —
og mun aldreí gleíma því staka Ijúflindi, sem sjera Gjísli

prófastur Jórarinsson eínhvurntíma auðsíndi mjer í fjöl-

raenni, og gjörði með því kjinnroða öðrum nærstöddum.

Bæði þau góðu hjón voru mjer ástúöleg fremur ílestum

þar í síslu, og Ijetu hvurn sjá
, sem vit hafði á, að þau

lögðu eínga firirlitníng á mig. I þessháttar krínguin-

stæðum kjemur hvur til dira, eíns og hann er klæddur;

það kjenndi reinslan mjer þá.

Firir tillögur fornteíngdabróður míns, sjera Páls

3>orlákssonar á Jíngvöllum, var jeg, 1792, settur skóla-

haldari við Thorkillii barna-skóla, sem stofnaður var

á Hausa-stöðura í Garðahverfi; og fluttist þángað ura vorið

frá Flóka-stöðum
,

eptir 10 ára þarveru, með þremur

börnum okkar: Böðvari, Gjiðríði og Kristínu; cnn Rann-

veíg, dóttir okkar, varð eptir hjá móður minni og föður-

bróður minumáÁrgjilsstöðum í Ilvolhrepp. 3&etta embætti,

sera mjer var í hendur fcíngjið af Ólafi stiptaintmanni,

var bæði öröugt og launa-lítið, og þurfti mikjiö fólkshald,

í tómu húsi, að kalla mátti — því ekkji urðu liafðar fleíri

enn fjórar kjír; skólabörnin í firstunni tólf — segs

dreíngjir og segs stúlkur, enn síðan fjóriim vidbætt, so

þau urðu segstán; laun okkar beggjasaman talin segstíu
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rclcl., og segstán rdd. raeb hvurju barnanna jafnt— at-

ján rdd. með dreíng, enn fjórtán með stúlku; fjetta

borgað í bankdseðlum, er þá gjeíngu ifir landið. Við

f)essi kjör hefðum við með eíngu móti komist af, hefði

jeg ekkji bráðum farið að njóta stirks af góðum mönnum,

sem komu til mín piltum til tilsagnar, sem allt af fór

von betur úr liendi; því nú fór jeg líka af meíra kappi

enn áður að stunda bóknám, eínkum Filologi og heíms-

spekji, og las töluvert mjer til framfara í þeím vísinda-

greínum; því góðir menn, eínkum sjera Markús, stipt-

prófastur, Gjeír biskup Vídalín , Sigurður síslu-maður

Pjetursson, assessor Gröndal, og Jón Sveínsson, land-"

læknir og aðrir fleíri, voru mjög fúsir, að Ijá nijer

bækur, og leíða mig á veg. Auk Böðvars sonar míns

og Hjartar frá Akureí, hafði jeg til kjennslu, þegar lið-

inn var firsti vetur minn á Hausastöðum: Jens bróður

lektors Jóhnsens, Bjarna Vigfússon, og Halldór Bjarna-

son, sem allir voru útskrifaðir undir eíns. Tveír hinir

firri sigldu, og feíngu góðann orztír; með því annar

þcírra (Bjarni, sem nú * er jústizráð og assessor i lanz-

ifirrjettinum) hafði fljúgandi gáfur. Halldór sigldi á

Bldgdrds Seminarium , og varð skólahaldari við Frið-

rikshald í Noreígi. Páll, kiausturhaldari á Elliðavatni,

kom til mín fóstur-sini sínum, Otta, sini Guðmundar í

Skjildínga-nesi — og sjera Jorste/nn á Hesti Gunnari sini

8Ínum. Af kunníngskap við feður og fóstur-feður þess-

ara og flcíri pilta, liafði jeg mart hagræði', sem mikjið

stirkti mig til að komast af, þó allt af veítti það ervitt.

Opt var á orði liaft að biðja mjer uppreísnar. Enn eín-

hvur sat so í þeim dirum, að aldreí varð því frarogjeíngt—
jafnvel þó stiptprófastur legði hug á það — firr enn 1802,

að etazráð og assessor Isleífur Eínarsson ritaði bæn-

m
) 1833, þcgar þetta var ritað.

“IJtgs.”
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ar-skrii og sendi sjálfur
,
um sömu mundir, og kammer-

ráö Bendike var lijer í landi, og Ólafi stiptaratmanni

var í náö frávikjið. Voriö eptir kom bænheírsla ura

uppreísn, dagsett 3. dag jiiní-inán.
,

1803. Konu minni

veíttist sii gleöi, að sjá inig aptur, eptir 10 ár, koininn

í inína firri stjett; Jíka lángaöi liana til, ekkji siður enn

raig, aö losast við mæöusarna fjölskjildu, er lagöist þúngt

á bæöi okkur, og {)ö enn J)íngra á liana, og biiin var

mjög að slíta kröptum liennar og heílsu
; J)ví J)aÖ sein

böklestri viövjek, var mjer liinn inesti Jjettir að aöstoö

inööur minnar. Iliinliaföi farið til inín frá Árgjilsstööum,

J)egar sjera Stefán, fööurbrööir tninn, flutti sig aö

völlum — sein mig minnir væri 1796 eöa 1797. Enn guö

haföi ætlað konu minni aöra varanlegri gleöi og endur-

næríngu
; Jní liaustiö eptir lagðist luin í J)úngri landfar-

sött ineð brjöstveíkji; og J)ö henni væri læknínga leítaö,

kom J)að firir alls ekkji, og andaðist liún saina haust á

G. deígi desembers-mánaöar.

Jannig var jeg sviptur trúfastri og hollri aðstoö,

sem jeg haföi notiö í 18 ár; og stöö mi uppi á Ilausa-

stööum ineð fjórura börnum, og móður minni, sem J)á

var mjög hnigin aö kröptum, og 1G skóla-börnum, vafinn

töluverðum kaupstaðarskulduin
;

og sá, mjer var öld-

tingjis ófært, áö bjargast við J)aö framveígis. $essvegna

fór jeg aö bera mig betur fram viö ifirvöldin, aö fá eítt-

hvurt brauö; J)ví hægt var aö sína , mjer væri naumlega

líft, J)ar sem jeg var. Yitnisburö stiptprófasts iníns

hlaut jeg so vinveíttann, sem orðið ght. Ilann var dag-

settur 3. dag nóvcmbers 1803; og á jeg enn uppskrift

af honum. Jessi viöleítni mín gjekk nú, eíns og vant

er aö vera, nokkuö ervitt Jienna vetúr. 5ó varö J)aö

útúr, eptirímsa viöleítni aðra, aö — J)egar Benidikt pró-

fastur Árnason sagöi af sjer Reinivölluin saina veturinn,

og honuin var lausn veítt 9. dag apríls um vorið 1804:

varö J)aö tilefni til, aö Gjeír biskup Vídalín setti mig, 9.

.1
^ •
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dag maí-mán. 1804, til aft þjóua ad interim lleínivöllum

í Kjós, og taka f)ar viö staö og kjirkju. Síöan var mjcr

f)aö brauö reglulega veítt, 3. dag desembers um haustiö,

af herra Ísleííi Eínarssini, sein
f)á var settur stiptamt-

maöur og amtmaöur í suöur -amtinu. Eptir þessuin úr-

skuröi biskupsins, íluttist jeg frá IlausastöÖum
,
voriÖ

1804, nálægt fardögum, þegar jeg var búinn aÖ selja f)aö

sem jeg gat án veriö, til aö borga skuldir mínar. Jjón-

aöi jeg f)ar, eptir f)eím úrskuröi, inestann part f)ess

árs; J)vi veítíngar-brjef mitt var ekkji birt, fírr enn árið

eptir (1805) í páskaviku — aÖ sjera Iljörtur á Gjilsbakka

birti f)aö í prófasts staö; J)ví hann var
f)á hjá okkur uin

liátíÖirnar. — Jeg flutti mig aö Reínivölluin með móöur

minni og fjóruin börnum: Röövari, 18 vetra; Itann-

veígu, 16 vetra; Gjiðriði, 13 vetra; og Kristínu 10 vetra.

Eínni dóttur minni, Sigríöi
, sem var eítthvurt efni-

legasta barn, höföum viö sjeö á bak, foreldrar liennar,

hjer um bil tveíra árum áÖur, ekkji fjögra ára gamalli—

í

barnskjæðri landfarsótt, sem f)á gjekk ifir. Kjósarmenn

tóku mjer einka vel, og sóktu mig sjálfir á flutníngs-

skjipi, me& varnaöi mínum
, fekömmu eptir fardaga um

voriö (1804); lögöu J)eír til ókjeípis þjónustu sína, so

jeg Jmrfti ekkji aö borga, nema skjipleíguna. ^etta saina

suraar, 20. dag júlí-mánaöar, gjiptist jeg aö NesiviöSel-

tjörn minni elskulegu konu er síöan hefir veriö mjer

til indis og aðstoÖar — dóttur sjera Bjarnar prests Jóns-

sonar í Bólstaöarlilíð. Ilún haföi í 7 ár verið J)jónustu-

stúlka hjá lierra assessor Gröndal, og frú $uríÖi Ólafs-

dóttur, móöur-sistur sinni. — Eptir firsta áriÖ mitt á Reíni-

völlum (1805) var Böövar sonur minn útskrifaöur vir

Bessastaða-skóla meö lieíðarlegasta vitnisburði af lector

theolofjiae ,
sem J)á var, enn nú er biskup ifir Islandi,

herra Steíngrími Jónssini; og fór hann um haustið eptir

vistferlum til herra St. Stephensens, amtmanns í vestur-

amtinu. Iljá honum dvaldist liann til J)ess 1811. — 1808
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fór Rannvcig clóttir mfn til teíngda-foreldra minna norður

að Bdlataðarhlíð, í kvenna-skjiptum firir teíngda-sistur

mína, Jóru Bjarnardóttur, sem var hjá okkur í 2 ár. Enn

Rannveíg fór síðan, eptir eítt ár eða tvö, að Flugumíri

í Skagafirði, og gjiptist þaðan 1811 Jóni bónda Jónssini

á Framnesi; J)ar hafa {)au búið síðan. — Gjiðríður fór

vistferlum aö Hvanneíri til herra Stephensens amtmanns,

og íleíngdist þar. — Kristínu dóttur mína vistuðum viö frá

okkur til Páls Jónssonar á Gufu-nesi, klausturhaldara.

þaðan komst hún að Eívindarhólum, eptir ráðstöfun liúss-

bónda síns, og gjiptist fám árum síðar sjera Páli Olafs-

sini, Pálssonar. Voru honum veíttir Ásar í Skaptár-túngu

hjer um bil 1812.

1808 fjell skriða raikjil á Reínivelli og tók af

mestann hluta túnanna. 5á kom mjer til hugar, meö

ráði vina minna
,

að beíðast , að Valdastaðir — eín

af Kjósarjörðunum ,
sera kallaðar eru, og konúngur á

— væru lagðir undir Reínivelli, til uppbótar brauð-

inu. Ifirmenn mínir
,

prófastur ,
biskup og stiptamt-

maður, mæltu sem ákjósanlegast fram með þessu bæn-

arbrjefi. Enn J)egar kom til umboðs-raanns þessara

jaröa
,

Magnúsar Stephensens, konferenzráðs
: þá vildi

hann ekkji missa þann hag, sera hann hafði á nmboði

Valdastaða — so þetta áform mitt varð að eíngu. Við

þetta firrtist jeg; því sinir "þeírra bræöra höfðu líka verið

til kjennslu hjá nijer veturinn áður; og hugði jeg sízt,

að slíkur höfðíngji mundi láta sig draga annaö eíns lítil-

ræði; og hætti jeg þá að una á Reínivöllum, er jeg sá

mig so undir fótum troðinn. 1810 andaðist sjera Jón

prófastur Ásgjeírsson á Holti í Önundarfirdi. Datt mjer

þá í hug, að sækja um það brauð; og stirkti mlg í því

áformi laungun Böðvars sonar míns, að komast til prest-

skapar. þett^ brauð var mjer veítt 1810, og gjöröi jeg

þá þegar Böðvar son rainn að kapelán mínum. Ilann

vigðist um vorið 1811, unðir eíns og herra Steíngrímur
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Jónsson að Odda. 1811 veík jcg frá Rcinivölluin nicö

5 börnrnn okkar, er {>ar voru fædd: Birni, Óláíi, Ingji-

bjÖrgn, Stefáni, Guðriinu; og koinum vestur að Iíolti

dag júlí-mán. 1811, og höfðuin átt örðuga ferft, eiiu

{)ó slisalausa. Tveím vetrurn síöar (1813) gjiptist sjera

Böövar 3>dru Bjarnardöttur, teíngda-sistur niinni
; og lieíir

f>eím orðiS margra barna auðiö.

Leíngra var ekkji komiö æíisöguiiui, þegar liÖfundur

Iienuar skjildi við; og verður nú fáeínu viðbætt, til 'aukii-

íngar {)VÍ seni hjer er sagt að framan, og framhalz frá-

sögunnar. Ilimi framliðni var ekkji algjörlega búinn að

gánga frá ágripi þessu
;

og má vera, orðfærinn sum-

staðar sje firir þá sök nokkuð ábótavant; bafa þó uút-

gjefenðurnir” ráðist í að brcíta eínstöku orðatiltækjum,

er þeím virtust fara miður vel í islenzkum bókum —
og þt mjög Sjaidan; því þeír vildú ekkji með umbreít-

íngunni vekja grun um, að þe/r hefðu þeím kostum spillt,

er ágrip þau, er meiin taka saman sjálíir um æíi síila,

•hafa uin fram frásögur annarra; er það first, að þar

þiU’f sízt að gjöra ráð firir, að sannleíkanum sje hallað

af þckkjíngarskorti; þviuæst, að þær eru til minnis

mn lag þeírra og kunnáttu, sein þær sömdu; og, að

síðustu, lísa þær betur og áreíðanlcgar, enn flest annað,

háttmn þeírra og hugarfari, er þær eru gjörðar uin
; og

til þcss efga æíisögurnar eínkanlega að miða. Má það

og að vísu framanskrifuðu ágrrpi til gjildis telja, að það

lísir höfundi sínum betur enn nokkur öilnur frásögn.

Viljum við því til viðurauka að eíns gjeta himia helztn

atriða æff hans upp frá þvf ágripinu líkur, og síðan

stuttlega sefgja frá Iionum sjálfum og böriinm hans, ritum

hans og siðtim.

5egar sjera Jorvaldur fluttist vestnr, voru 5 börn

hans i för með homim, eins og áður er sagt; og var
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liii'íelzta [)eírra á 6. árinu. fiii’ bættust bouum 8 liörn aft

auk, so J>aft iná nærri {rjeta — meb so [)úngri ómegft —
aft haiin Iiaíi áit fuliervilt uppdráttar meban hann var

firir vestan, [)ví Iieldur seni hann kom þángab tóni-

hendtur af flestii, sem þiirfti til að stofna þar búskap.

Líka viidi honum það óliapp til, að ímsir fjemunir, og

þnr á meðal bækur hans ailar, er hann sendi að sunnan

með fiskjiduggu, tíndust gjörsamlcga; því til skjipsins

spurðist aldreí framar. Samt reíndi hann ekkji mjög

mikjinn skort, ineðan hann dvaldist að Ilolti i Ömindar-

firði; enda lagði Iiaun mjög að sjer erviiM á þeím árum,

og varð honum lílill tími afgángs til bókiðna siuna, með

því hann líka, þegar upp á leíð vorið 1817, var kjörinn

til prófasts i vestra hhita lsafjarðar-síslu, og liafði hann

það embætti á liendi þar til 1822, að hann aptur fluttist

fiuður; ckkji hafði hann heldur únglínga til kjcniislu

meðan hann var firir vestan. Jó honum sona vegnaði
*

þar allvel, og haun iiuli sæmilega hag síuura, eptir sent

gjöra var, mun hann samt allt af hafa þráð suðurland og

eínkanlega viljað komast hjá, að kona lians irði eíustæð-

íngur— á þessnm iitkjálka, með 12 börnuni úngum — ef að

hans missti við. j>etta gjekk honuin til að sækja uni

Mcla og Leírá í Uorgarfirði , sem þó er miklu lakara

enn Ilolt; og fór hann þángað búfcrlum vorið 1822.

Mela-staður var so niðurníddur, þegar liann tók \ ið hoiitim,

að liann varð að taka hann allann á næsta ári. Ilinn

mikli kostnaður, sem þar af leíddi, fjölskjilda hans, og

það, að þá stóð á kjennslu þriggja sona hans: Björns,
#

Olafs og Stefáns, gjörði það að verkum, að vart munii

kríngumstæður hans í atinann tíma hafa verið erviðari,

enn meðan hann var á Melum. Auðsindu þó höfðíngs-

hjónin á Leírá, Jónas uSchevíng”, sislumaður og ukan-

selíráð’’
,

og frú Ragnheiður Ólafsdóttir, honum ærnar

velgjörðir og góðvild
, eínknm meðan frúin var á li'fi.

j?ó þnnnig væri varið búhag hans ,
og hann sjáifur væri

.
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lilaftiiut slíkri óineg5, tók liaiiu til kjennslu ílriralls ekkjert

dótturson sinii Olaf Pálsson, prests aft Guttorrashaga (cr

ásamt síslumanni u
0fjor(i’’ drukknaði í jökul-

kvislinni á Mírdalssandi 182:5, um Iiaustið), ogvarÓlafur

Iijá lionuin 4 næstu árin, f)ar til honuni var veíttur skóli;

og síðasta veturiuu á jVlelurn tók hanu líka til kjenuslu,

lirir alls auuga meftgjöf, Jón Guðmiiiizson, gáfaftann úug-

língspilt úr Reíkjavík, sem hann haffti kjeunt áftur, meft-

gjafarlítift, 2 vetur undir skóla; þáugaft iiaffti haun komist,

eun verift aptur burtu vísaft, sökum veíkjinda. Af þessari

goftseini sjera Jorvaldar leíddi þaft, að Itontnn var veíttnr

skólinn í annaft sinn, og varft liann þaðan útskrifaftur.

Á Melum fór sjera Jorvaldur að hafa minni afskjipti

af búskap, enu aft undanförnu hafði vérift vaudi lians,

enu gaf sig meír vift vfsindum; {)ar haffti hanu og Iivuru

vetur íl eður 4 pilta tii kjemisiu, auk þriggja sona hans,

sem áftur eru nefudir. 3?essir fóru frá Iionuin í Bessa-

stafta-skóla, og tirftu [)aftan útskrifaftir: Ste'fán, soiiur hans,

og Jón og Olafnr, sem firr er gjetift; söinuleíftis Ólafur

Björnssoii frá Ilítardal og Stefán uSchagfiord’ , — þeír

hættu báftir vift lærdóm; enu frá honuin sjálfmn voru

f)essi ár útskrifaðir: Björn, sonur hans, og Stefáu Stef-

áiissou, amtmamis, “Stepheusen.”

Öndverftlega ársins 1827 var sjera Jorvaldi veítt

Holt undir Ei'afjöllmn , og fiutti haiin sig frá Meium

austur })ángaft sania vorift. Undi haim eptir þaft príftilega

hag sínum, og taldi þaft ineft mestu höppum sínum, aö

hami haföi þángaft sókt; euda haffti hann ekkji skort á

iteíiiu þaftan af; kom hann þá siuátt og sinátt börnum

sinuin af sjer, so þau voru flestöll gjipt og farin aö eíga

ineft sig sjálf, enu öll vel á legg koinin, þegar liaim

skjildi vift. ílann haffti firsta árift bú í Holti; eiin árift

eptir sieppti hann staðnum við teingdason sinit Steíán

uStephensen”, sein áöur er nemdur, og tók liaun sjer til

aftstoðar í prests verkum, og áskjildi sjer framveígis heí
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til fúftnrs linnda 3 kúm, og lirlmíng af öllnm tekjum

prcstakallsins, sjer og sínum til viðurlífis; fór so fram

til þess í vor eÖ var aö sjera Stefán haföi alla ábirgö

staöarins, og bús-umráö, og liálfar tekjur af brauöinu.

Sjera J>orvaldur var |)essi ár allur í bókunum, og Iiaföi

jafnan únglínga til kjennslu. Einn þeírra var sistur-

sonur hans, Jón Iiögiiason, sem nú er vígöur til aÖstoÖar

fööur sínum í líreppliólum. Ilann var útskrifaöur frá

sjera 3>orvald)
,
og hafÖi hann kjennt honum íirir alls

annga ineögjöf. Um þessar mundir tók hann saman ræöur

rjett til hvurs helgjidags, og samdi líka ímsar þær rit-

gjöröir, er eptir hann liggja, og síöar mun gjetiö veröa.

3?egar sjera Steláni var veítt Kálfafell í Fljótshverfi,

og hann flutti sig þángaö i fardögum 183(5, kallaöi hann

sjer til aöstoöar, raeö leííi háifirvaldanna, son siun, sjera

Björn frá 3>aunglabakka og Flatefar sóknum, er hann

haföi þjónaÖ í (j ár, og kom hann þá suöur híngaö;

niuudii sainvistir þeírra hafa oröiÖ þefin báöum til heílla og

ánægju, ef hennar heföi leíngur viÖ notiÖ; enn þaö var

ekkji so firirhugaö. Ileilsa hans haföi alla æíi veriö

staklega jöfn og góð, enn fór óöum hnignandi hiö siö-

asta ár; sótti hann þá einkum megn fótakuldi, og leítaöi

blóöiö til liöfuðsins og olli svima. Til aö verjast því,

varö hann öÖruhvurju aö leggja sig firir. Hánn prjedik-

aöi aö kalla á hvurjum sunnudeígi, sem liann átli vanda

til, og stundaöi visindi, sem firr. So var og daginn sem
haun andaöist, 21. dag nóvembers-mán., aö hann var á felli

Iram undir rökkur, sagöi til kjennslupiltum sínum, og

skrifaöi. Síöan lagöi hann sig firir; enn fjekk hósta-

kast stundu eptir miöjann aptan, sem hann átti ekkji

vanda til; kvartaÖi þó ekkji um annað
, enn nokkur sár-

indi í brjóstiiiu. Eptir þaö sofnaöi hann lijer um eina

stund, og sagöist, þá er hann vaknaði aptur, vera miklu

hressari eptir diirinn og rjett albata; settist hann þá
npp, og las í rúmi sínu, og talaöi, sem vant var, viö
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börn siu. Uin nállmálabil greip liöstinii haiin aptur;

vildi baiin {)á enn sofna, eim gat ekkji
; og {)á er tiirætt

var um, aö reina eítthvaö við lióstanmn, sagði hann {)að

ekkji mnndu duga, því slík köst væru undanfari dauða-

stuudarinnar. Hann klæddist þ\ínæst á meðan búið var

um hann, og talaði enn milli þess sem hanu lióstaði;

var {)á tekjiö eptir, að hrákjinn var blóölitaður. Síöan

afklæddist hanii aptur sjálfur, og fór upp i; enn börn

lians gjeíngu burt, so hanu mætti sofna. Enn er þau

að eíns voru sezt niður í næsta húsi ,
kom Ilelga dóttir

lians, sem eptir hafði verið að hagræða undir höfði

honiim, og sagöi, hann liefði Iinigið niður á höföalagiö

og sagt uin leíð sk jírt : “jeg þakka þjer firir; það
vk gjetur n ú ekk ji farið betur”. Jegar komið var

að rúini hans
,

lauk liaun hægt upp aiigiinum og renndi

þeiin til barna sinna, enn lagði þau þegar aptur og lauk

þeim ekkji upp framar; j)vi að öll lifguiiartilraiin reínd-

ist áráugurslaus. var iun kvöldið jöfim heggja

uáttmála og miðnættis 21. dag nóvembers mán. 18iU5, og

liafði hann þá lifað 78 vetur og eítt missiri. 5að var hvuru-

tveggja, hann haföi það laungum sagt, aö sú iÖrunin,

sem á banasængjinni er gjörð, mundi ekkji koma aö miklu

haldi, og látið sjer alla æfi um það hugað, að áminna {)á,

sem honum voru handgjeingnastir, að breita so á lieíl-

brigðu dögunum, að þeir þirftu ekkji a henni að halda;

enda bar og dauða lians að með snöggum atvikum, og

áþekkt {)\í, sem það hefði á honuin ræzt, er seígir í

sálmi hans eínum:

Allt eíns deíandi vg nnin Ime/gja,

i trausti Jesií, bufnð initt;

eg mun þá sofun’, enn ckkji deía

,

eígnast yaknaöur rikji þitt.

5or\ aldur llöðvarsson var liár meöalmaður vegstiog

rjettvagsinn , heldur mikjill um lierðar og þrekjiiin og

beínainik jill og vel limaður. Framan af æfiiini var hann
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jnrpnr ií híírslit, og Ii5a5ist Iiárið; enn er Iiann tók að

eldast, varft liar huns hvitt sein silíiir, og gjörftist haini

j)»í nokknft skölIcSttur. Ilöfuftift var í stærra lagi- FIhhii

var meftallagi [likklcítur
; nokkuft so rjóftur i kjinnmn, og

láu i hærra Iagi kjiiinbeiiiin ; neíift liátt og mikjift, og
liftur á; Iiakan lítil; enn niunniir og varir i meftallaín, o"
Ij«k jafnan hægt hros mn munninn. Hann var Ijösmöeigftnr,

og angim bæfti skarpleg og blíftleg, fjörleg, og fiö stilli-

leg. Allra manna ftillorftinna var hann bjartastur á hör-

micl; og þaö filgdi {)ví, aft nærklætfti velktust ekkji á hoimm.
íMálfæri hans var lipurt, og römiinnn Jiægilegur — ekkji

har nje hvellur, og J)ö lireíun
; eíngji far hann raddmaftnr,

<>g J)ö lagsælh Meftan hann gjekk til verka (hann sló

hvurt sumnr J)artil hatm varrúmt segstugur) jxíkti haim
gjildasti tveggja maki til allrarvmnu, aft snarræfti, filgji,

|mli og afköstum; og fram aft fimmtugs-aldrr svaf haim
aldreí nema 4 stundir i sölarliring. Ilann var Jiolinn og
jiraiitgóðnr vift vos og volk, hugaftri og djarífæritari fiesturn

iiiönniirn, skjótnr til ráfta og úrskurftar i vandræftum
, og

hviirjum manni fótlivatari og Ijettari til gamigulags. Ilaiiu

var lipur í allri hegftan: faimst mörgnm til — sjer í lagi

útlendiugum, er hann sáu — hvursu hann var háttprúður
og kurteís, og sainferða tíinanmn i öllti.

lUim var J)rígjiptur, eíns og áfturersagt; ogvarhin
siftasta koua hans komin undir segstugt [)egar hann Ijezt.

Konuin síuuin var haun bliftur og ástriknr. Yift jieim

eígnaftist liann 21 barn. Jau eru fædd > jiessari röft.

I. I binu .firsta Iijónabandi: ]., 2., 3., er öli dóu úng.
II. Eptir amiaft Jijóiiabandift. 4. IJöftvar, sem nii er

prestur aftStaft i Stcíngrimsfirfti og prófastur í Stranda-

si<lu. Kona hans er ^órun Bjarnardöttir, prests, i Ból-

staftarhlift. jÞeirra börn: IngJibjörg, hiin er dáin; Anna
— Iiana á Rögnvaldur frá Akureíum, gullsniiður, Sig-

mundarson
; Jorvaldur; Árni; íngibjörg — sálaftist lSvetnr,

efnilegasla stúlka; Pálina; Ilólmfrtftnr
; Björn; jþórarinn;



Kli'enezcr; ]?óra ; Katrin. 5. baru sjera jþorvaldar er ltami-

veig. IIún er gjipt Jóni bónda Jónsslni á Frainiiesi i

Skagatirfti. ^þeírra börn: Jorvaldar tveír, og Krisiíu.

«. Gjiöríður, gjipt sjera l’jetri Stefánssini, amtmaiuis,

“Stc|)heiisen”, presli í Ása og Uiilanz sókiium i Skaptafells-

síslu. Jeírra börn— 3 dáin, qg3 lífs: Slefán, Jorvaldur

orv Ma-ruús. 7. Kristín. Ilana álti iirst sjera l’áll Ólafs-

son, er síðast var prestur i Guttormshaga. Peírra biirii:

Olafur, stúdent, og djákni á Möðruvalla-klaustri ;
Guð-

rúu, rí'pl sjera Jóni Kírikssiui Irá Ási i lloltum, kape-

Jáui” í Lángliolti í Meðallaudi; Jiriðja Ilelga — Ilún er

ógjipt. Siðan gj'ptist Kristíu Pjelri bóuda, frá Eí í Borg-

arlirði, Eíuarssiui, Snorrasonar, prests á Húsafelli; og

dóu bæði barulaus sköinmu siðar. H. Sigríður. llún dó

á Ijórða árinii. III. Eplir Jiriðja hjóuabandið. S). Ujöru

lirst í 0 ár prestur i Jaunglabakka og Flateíar sóknum í

5íngeíar-síslu, og nú siöast “kapeláu” hjá föður siniim.

Kona liaus er llalldöra Finiibogadóttir af Flateíardal.

3>eí.ra baru: Guðmunður. 10. Ólafur, “kapeláu" Sauða-

fells |)ínga í Dala-síslu. Ilaiin á Sigríöi Magniissdóttur,

lireppsljóra ,
SigíiVðarsoiiar, á Leirum undir Eiafjöllum.

11. íngjibjörg, ógjipt. 12. Stefán, prestur á Knappstöðuin

í Skagalirði. Kona haus er Ingjibjörg Jónsdöttir, pró-

fasls, Pjeturssonará Ilöskulzstöðuin. Jeirra son: Guiiu-

laugur Jorvaldúr. 13. Guðrún, gjipt sjera Stefáni “Steph-

ensen”, semáður er nefudur, presti á Kálfafelli íFljóts-

hverfi. 3>eírra börn: Kristin, ^orvaldur, Stefán, Marta,

Magnús. 14. Páll — dó hálfs mánaðar. 15. Hólmfríður —
gjipt Jóui Guðnmnzsiiii úr Ileíkjavík, sem fur er nefndur,

og uú er umsjónarinaður Kjirkjnbæar-klausturs á Síðu.

10. Kristíu — ógjipt. 17. Sigríður, gjipt Ásgjeiri Finn-

hogasini
,

bókbiudara í Reíkjavík. Jeírra son: Jor-

valdur. 18. llelga — ógjipt. 10. Björg — dó á 6. ári. 20.

l’áll — dó 7 ára. 21. 3>uriöur — ógjipt. Öli voru börn
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lians, {)au er á legg komust, gjörvugleg, U
gáfuft’\ og vel

hö sjer; var lianu þeím og góftnr. og elskuríkur íaftir.

Algjörvi sálar lians var frábært; og kom jiaö ölluin

ásamt, er haun þekktu
, aö liami mætti telja með jienn,

«r ugáfaöastir” voru og námfiisastir og bezt aö sjerhjer

á landi á hans döguin. Má jiacö til dæmis telja um fram-

farir hans |>egar á únga aldri, aö hanu var iitákrifaður

Jíi vetra
;
og á J)vi , sein eptir hann liggur, má líka sjá,

haun helir ekkji vanrækt bókmentirnar seinna hluta æf-

innar. J>að er meín aö }>ví, aö hann lieíir í ágripi æfi

Hinnar leítt fram hjá sjer aö gjeta ritgjöröa sinna; liaföi

liami þær mjög sjaldan á oröi ; og ef eínhvur miuntist

á {>ær viö hann, vildi hann eíöa j>vi, og fara aö tala uin

nimaö; og leít {>aÖ so út, sem hann vildi ekkji sjálfur

taka eptir, aö mikjiö væri í |>ær variö. 5ó má ráöa af

tjeöu ágripi, aö liann hefir snemma gjegnt bendíngu

náttúruimar, og farið aö irkja. Undir eíns á Breíöa-

bólstað og Flókastööum fór bann aÖ stunda þízku
; f>ó

inn vera, aö búskapar-umsviíin
, íiafi eíns og vant er í

sveítum, bægt liomim frá, aö gjefa sig injög viö þess-

háttar iönum, áöur enn hann flutti sig aö Iluusa-

stööum. Meöan hann var {>ar, fóru first aö koma á
I

prent eptir hunn iinisiefgir sálmar og kvæði í VinagleÖi

og öörurn ritgjöröiim, er prentaöar voru í Leírárgöröum,

á kostnaö hins islenzka “banzuppfræöíngar-ijelags”. Áriö

1800 kom og þaðan á prent eptir hann: Iiinn Kristni —
|>aö er útleggjiug* í Ijóðum af kvæöi nokkru þízku, er so

heítir, eptir Gellert skáld; og Basthólms hugleiöiugar

íjrir altarisgauugu fólk, lagðar út á isleuzku. ÁriÖ eptir

kom íirsta simi á prent Messiisaungsbókjin
; og hafði

hann so vel oröiö viö boöumim, er ö áruin áður gjeíngu

til skálda lauzius, aö leggja sálina til hemiar — að
v eptir

hami eíuaitu voru teknir í hana meír enn 60 sálmar: o <r

á {>ar cingjinu einn jafn-inikjinn skjerf, og því síöur

jafn-góöann; var honum í forinála bókarinnar þökkuö send-
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íngjiu sjer í lagi; og so SHgfti M. “Stepliensen
, konfer-

enzráö”, er átti inestann lilut aft niðiirskjipiiii liennar og

vali sálnianna, að Iiann mindi eiga öndveígissæti meöal

þeirra sálmaskálda, er |iá væru á lííi
; sjá Eptirmæli át-

jándu aldar, á 777. bls. Enda er ekkji við jjað að dil-

jast, að liókjin lieíir mest ágjæti sitt af sálmum lians.

Já var jietta ekkji nema jiriðjiingur jieírra sálma, er
Uútgjefendur” sálmabókarinuar liöfðu feíngjið frá lionum;

lijer uin tveír jiriðjiingarnir, er miður jióktu hæíir til að

vera í bókjinni, voru honum aptur sendir; cr j)ó liklegt,

að ekkji haíi jjeír allir verið síðri, enn sumra annarra,

er í bana voru teknir — og illa fór j)að, aö j)eím var

burtu vísað, first so óhappalega tókst til, að j>eír fórust

ailir með öðrum haudritum hans og bókum, er haun.

sendi sjóleíðis vestur frá lieínivölluin, og áður er á minnst;

veröur j>ví ekkjert áreíðanlegt i 1‘rásögur fært urn rit-

gjörðir liaus j)essi árin; taldi hann jietta eínliviirn til-

fmnanlegasta skaða sinn, og ihátti ekkji á hann minnast,

eínkum vegna j>ess hnekkjis, er j>að olli bókiðnum hans,

j>ar eð hann liaíði ekkji efui á, að aíla sjer bdka aptur

í skarðið. mun lionum hafa tekjist, aðrifja upp aptur

eítthvað ai sálmum jiessuin — og j)ó varla so, að ekkji

liaíi jþeír æði mikjið dofnað, eíns og vant er að fara. Verið

gjetur og, að eítthvað af j>eíin hafi veriö til á blöðuin,

aunaðhvurt Iijá Iionum eöa öðrurn, so honum haíi orðið

j)að til nokkurrar stirktar. Hitt vita j)eír, sem voru til

kjennslu hjá honum á Melum, að hann átti j)á sálmabók

í fjögra blaða broti, sem ekkji var útskrifuö og var

að irkja i hana öðrulmirju. lMenn vita nú ekkji, Iivað

af Iienni er orðiö; enn sjálfsagt liefir ílest hið saina á

heimi verið, og enn er til á kveri nokkru í átta blaða

broti. Eru 1 Ilolti Jirjú “egsemplör” j)ess, öll með bendi

lians sjálís, og j)ó ekkji raeö öllu sarnhljóða. Ber j)að

til {>ess, að liann, allt fram að dauða síuum, liimti ekkji

að Iiugsa um jietta — uinbreíta f>v/, og bæta iim í jiví
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cr lionmn virtist horfa til nmbóta. Ilib níasta liandrita

jiessara má j>ó telja lireíuskrifaft, og so frá j)\í gjeingjið,

sem Iiann lieföi viljab, j)aö irði preutað. Á j)ví eru 1 40

sálmar; ogf)ó enn átta að aukji á öftru' eldra; nuinu j)eír

sumir vera titlagðir, enn sumir frumkveðnir, og er {)eíin

niéð snma liætti niðurskjipað, sem barnalærclórnskveriim

og Messtisauiigsbcíkjinni
;

fieír eru, eíns og lixin, nokkurs-

konnr litskjíríng í Ijóðuin liinnar kristilegu triiar og siða-

lærdóms — f)að cr: j)ess, sen\ livur kristinn maður á að

triia og gjöra sjer til sálnlijálpar — með fieírri niður-

skjipun, sem álitin er auðveldust og greínilegust. 5cír,

sem fræðíng baruanua er á hendur falin, gjeía j)ví eiiu

])á oflítimi gauin: að inessusaungurinn — eíns og lionuin

er íirir komið, j)ar sem reglan er koiniii á — er sjer í

lagi ætlaður til
,

að gjöra fíanii lærdóin ávogstarsamami

íirir lijartað, sem lærdóinsbókjin á að imiræta skjilníng-

jiniim; og má hvurugt anuars án vera ,
ef að j)ekkjíiigin

á að gjeta orðið skjír og nitsöm. Má aí j)essu ráða,

hvursu mikjill feíngur j)að erbókmentmn voruin, og hvursu

mikjið í j)að er varið til eblíngar guðrækniniii, er sálina-

eígn vor heíir öölast j)ví I íkann viðnrauka. Vera kann,

sálmarnir að tillölu kjimni ekkji virðast j)eím jafuij, sein

prentaðir eru eptir lianu í Messusaungsbókjfnni; enu

ekkji að síður ræður að likjinduin, aö stuðlað verði til,

að j)eír um skammt komi firir almeniiíiigs -sjóhir. Uin

sama leíti, og liann auðgaði sálinasafu sitt, á Melum, liafði

haiin aðra bók, líkt umvandaða, og ritaði í bana mörg

gaiuankvæði, sum frumkveðin, enn sumuiu liatði baim

snúið úr j)ízku og latínu — eínkum eptir llagcdorn,

Ovidius og Horatius. Jað vcrður að so stöddu ekkji

koinist íirir, livar bók })essi er niðurkoinin, eða livurt

hún enn er til; j)ví seínast í liaust, er leítað var ináls á

J)vi við lianu, sagði liatin sig mintia, að haiiu liefði sjállur

lirirfarið heiiui af ásettu ráði. Um jiessar mundir snjeri

liami líka á latínu Ilænsa-Íþóiis-sÖgu, og gat liana lierra
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Kctfsei', sem mí er liáskólakjennari í
u
Krlstjaiiíu ,,

1 og
dvaldist lijer á landi fr«í fní 1825 })«'ínga?) til 1827, til aft

nema íslenzku. Sógðu þeír, sem vit liöfftu «í, aó sti út-

J eS?jínS væri príóilega ?jer(\ I Ilolti lijelt liann áfram

bókiðnum sínum ogskáldskap, meö eins frábærri ástundan,

og áftur á Melum; mátti kalla, aó bókjin og penninu

væru til skjiptis allt aí’ i höndiim Iians. Ilann snjeri }>ar

á islenzk Ijóð [)ízka snilldarkvæbinu uAbeIs dauða”, eptir

Gc.mer
, og úr dönsku Timms -sálmum — frérour íirir

ítrekaba bón vinar síns og svila, sjera Gunnlaugs Odds-
sonar, dómkjirkjuprests, enn að lionum fiæktu [)eír mikjið

afbragb annarra sálma. 3>ar að aukji snjeri Iiann á ís-

Jenzku 40 ræðum lir liinni nafnfrægu lestrabók, er rituð

er á f)ízku, ogkölluð: Guðrækiiisstundirnar. Allarþessar

litleggjíngar eru til, ritaðar með hendi hans sjálfs. 3>á

snaraÖi hann og á latínu f)áttiiMi af íudriða og Erlíngji,

aptan við Ólafs sögu lielga. Hjer að aukji liggur eptir

hann mikjill íiöldi af ræðum; f>ví so var hami iðjusamur,

að liann bjó til prjedikanir til flestallra helgjidaga.

Af framantöldum ritgjörðum hans er efalaust mest
varið í sálmana. Jað kann að verða að f)eím fúnndið,

aö J) e i r sjeu ekkji alstaðar sein liðugastir, ,og stundum
standist ekkji á, eður skjiptist með eiuum hætti

,
hend-

íngar og efni — sem ætið cr til hnekkjis fieím skáldskap,

sem ætlaöur er til að gjöra áhrif í saung. Vera kann
og, að orðfærið sje ekkji alslaöar so hreínt, að ekkji

meígi að finna. Enn
f)ó eru j)eír kostirnir, að ifirguæfa,

og eíngjinn fær hruudið; og sá firstur, aö suini'r þeírra

eru so fagrir og skáldle/gir, sem vart munu dæini lil

íiniiasi í vorum andiega saung, néma, eftilviil, eínstöku

Daviðs-sálmar — og sumir eplir sjera Ilallgrím Pjetursson

t. a. in.
uKominn er >eturinu kaldi”, og sá sem ágjætastur

er allra sálma hans: uAllt eíns og blómslrið eína” — og

smnt í útleggjíngu Kjíiigós-sálma, eptir sjera Stefán í

Vallanesi; lika eru Jögin sum so lieppilega valin og vel
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eptir cfuimi, að trauðla Iietir ncitt annað sálmaskáld

lijcr á landi liaft jafu-góð tök á Jjví; lísir f>að eíus og

anuað skáldskaparviti Iians. Til dæmis um amiaðhviirt

af Jiessu eða hvurttveggja, mætti taka “No.” 23, 25 (01,

80) 258, 259, 204, 285, í Messusaungsbókjinni. Sá cr

annar kostur þefrra, að Jieír eru hjartnæmir eða góðir —
scm alþiða kallar; og á Jiví ríður mest í Jieím Ijóðum,

er eíga að vera til aljiíðu Uuppbiggjíngar” og eflfngar grið-

rækniuni; Jiess njóta allir jafnt, enn hins liinir lærðari

cínir saman. Af |)cssu leiðir J>að margopt, að Jiefrsálm-

arnir, sem meír cr í varið, er. J)eír hafa báða
J)á

kosti,

er nii voru taldir, öðlast jninni alinenníngs-hilli, enn J)cír

er hafa hinn seínni cínann; og sá presturinn ávinnur sjer

stundum lítinn alj)íðu-hróður, scm ílitur ræðurnar algjörð-

astar, af J)ví kunnátta lians cr of mikjil til J)ess hann

tali máli hjartans eínusaman. Öllum sálmunum, sem hjer

erverið um að tala, er J)að staklega lagið, að vekja guð-

ræknistilfiuníngar ;
lijer nægir að taka til dæinis: uNo.” 7,

28 (37, 44, 03), 74, 153, 107, 194, 223, 281. Enn cr

hinii Jiriðji kostur athugandi) og Jiað er sá, að niður-

skjipun hugmindanna er so greínileg og náttúrleg, og

sálmarnir bera ineð sjer so Ijósa Jiekkjíngu sannleíkans,

að J)eír crn skjilníngjinum til hæfis, án J)ess að láta

tilfinníngarnar kafna undir; enn J)að er sá hlutur, sem

mörgum veítir eínna erviðast að koina samau. Jessi

sálinur:
uAlIt hefmsins glisið, fordild fríð”, eptir sjera

llallgrím Pjetursson, er, til að minda, afbragð margra

sálma lians, og er hann bæði skáUllegur og góður; cu

[)ó er sumum versuumn ofaukjið, af J)ví huginindunum

er ekkji alstaðar skjipulega firir komið — auk jiess sein

aðalefnið í þessum sálmi: að niðra so ákafiega heíminum,

er ekkji ineð öllu óiggjandi. Áðurnefndir sálmar í Messu-

saungsbókjinni:
uNo.” 23, 25, 74, söinuleíðis 89, og

ílestallir sömu ættar, cru til dæinis lun sálma, sem ekkji

cr áfátt í jiessu efni. Enn J)ó að þessi dæmi sjeu hjcr
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talin, má samt ekkji ætla, aft neínn sálmur sjera Jor-
valdar liaíi aft eíns eínn liinna tölilu kosta, og ekkji

meö fram Iiina. Missiraskjipta-sálinarnir: “Lofsíngjiö,

göfgjift, glaöir”; uNf upp rann {)ín sumarsói”; og UÖII nátt-

i'iran enn fer aö deía”; liafa, til aö mincla, allttil aö bera

fegurÖina, lijartiiæmið og saniileikaiin
; má ekkji grein á

gjera, livurt ])eír sjeu meíri að hæð.eður indæii, eður

nái lremur til Iijartans eða skjilní ngsiiis
;
og er það ætlan

vor, Iivurnig sem a 1 f)
íð u dómur er, að [)eír, að öllu saman-

teknu, sjeu einhvurjir ágjætustu sálmar á vora tiingu;

og er {)á ekkji liöfundi þeírra Iiælt um of,
J)ó sagt sje,

íið meíra sálma-skáld Iiali ekkji verið á Islandi, }>egar

frá er skjilinn Ilallgrímur Pjetursson; og miiu þetla

belur sjást
,

[)egar leíngra líður frá.

Til að gjeta orkt, {)arf að sönnu Unát(iiru -gáfur”,

fremur enu iærdóm. Eiin ini var á f)að vikjið, að sálinar

{)eír, er hjer voru hemdir, lisa eínnig lærdóini f)ess er

[)á kvað. Jað er og sannast, að {>að var líf Iians og

incli, að leíta sannleikans. Ilaun var ágjætlega vel að

sjer í grísku og latinu, og hafði bætt usmekk” siiin

við iestur liiniia beztu bóka, er á {)a?r tiiugiir hafa

verið samclar. Firir [)ví tókst honum líka ætið so vel,

að seigja til liiiglínguin og koma lagi á {)á. Jó varhánn

lineígðastur íirir heímsspekji og guðfræði; var Iiann

sjer jafuan úti um þær bækur, er í öðru hvurju fiessu

inætti mest á græða, og kornst so vel niður í [m hvuru-

tveggju eínkanlega samt í skjíríngu ritníngariiinar (Ek-

segjetik) og f)eím vísindagreínuni, er [)aðan eru dreíguar

— trúarfræði og siðafræði
, að leít inindi á þeíin hjer á

landi, er rjettari og glöggvari skjilníng hefðu um þessi

efni, sein eru undirstaða allrar guðlegrar vizku; var hann

og mikjils metiun af öllum mentavinuin og vísindamömium

á landi hjer. Ilann var aðdáanlega laus við öll fjötur

venjunnar, og allskonar hindurvitni og hleípidóma, og eín-

síni {)á, er aptrar þekkjíngu á sannleíkanum, og helzt er
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vön aö loöa viS Iiálflærfta menn, {)ö læröir sjen kallaöir;

eins var honnm illa við vantrú og yirðíngarleísi á {iví

sem lieílagt er — [)ó hann elskaði skjinsemina, og finnili,

livursu stirkann hjún gjörir manninn, þar sem liúii er

mikjil, og {)ó samfara auðmíktinni. Ilætti honum til, að

verja meíra Iiluta kjeunínga sinna til að fræða skjilníng-

jinn og auka hann, og uppræta lileípidöma og vanaþulur,

sem nóg er af hjá almenníugji; og var ekkji trútt um,

að dirfska lians í [)essu bakaði liouuin mólþróu á stuuduin,

eíus og hætter við, [)ar sem vanþekkjíng er mikjil. Ekkji

var helður viö því að búast, að kjenningar hans gjætu

alls kostar verið eptir gjeði þeírra, sein lieldur mindu

kjósa hvurn þann sálm ,
er tekjinn væri úr grallaranura,

enn beztu sálmana lians; því [>að lætur að líkjindum, aö

í ræðum hans liafi andiiin verið áþekkur og í sálmunum.

Jessvegmu átli liann líka á hinu bógjinn, alstaöar er

hann hafði verið sóknarprestur ,
allmörg sóknarbörn, er

elskuðu haiín íirir það hvurttvcggja að inaklegleíkum.

Siðir sjera [þorvaldar stuðluðu mjög til þess, að auka

ávögstu kjcnnínga lians og ebla siðgjæði sóknarbarnanna.

Haiiu var Ijiifur og lítillátur, stilltur og orðvar; eíngji

hlutur var lionum leíðari, enn blót og ósannsögli; leíddi

hann sig jafnan hjá þráttun og kappræðum, og sló heldur

undan, enn að liann leítaöist við, að halda fram með

þeíin hætti máli sínu. Mæltu það sumir menn firir

þessa sök, að hann skjirti gjeðsstirkleika
,

eínurð og

hreínskjilni. Iivur, sein les ágripið af æfisögu lians, mun

upp frá þ\í trauðlega gruna liann um þetta; var þaö og

mála sannast, að liaiin liafði fulla eínurð til að seígja

mönnum meínlegann sannleíka, þegar honum rjeði so við

að liorfa, þó aö hann liefði ekkji inikjinn orðaíjölda.

Enn víst var um.það, að honuin var meír eptir gjeði kjir-

lát og friðsainleg iðkun visindanna, enn að standa í því,

er inikjil umsvifeður þras þurfti viö að hafa. Á heímilj

síiiu var hann hægur og jainliudur, skjemtinn og við-
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feldinn. Sparncítiim varliann, og inesíi liófsmaður; hann
var staklega óágjeingur , uiidi jafnan liag sinum, hvurnig

sem kjör hans voru, og leítaöi ekkji á aöra. Ilann var

aldreí iöjnlaus; þó var liaim optast viö hókiÖnir sínar. Um
sóknir sínar var liann áhiggjusaniur

, og Iagöi staka alnð

á fræÖíngti barnanna, og alla kjennslu sem hann á hcndi

haföi. Hann var hæverzknr og vancllátur við sjálfanii

sig og guöhræddur. Af þessu öllu þikjir meíga fullircöa,

aö fáir, sem ekkji liafa átt hægri kríngumstæöur
,

haíi

i*áö meiri fullkomnun andans — og fáir, sem ekkji hafa

koinist til æðri valda, haíi meíru gööu til leíöar komiö,

og átt viö nitsmara og aíFarasælla líf aö glecÖjast; og

fer so jafnan, þegar afbragzgáfur og aö því skapi ástundan

og mannkostir veröa sainfara hjá eínhvurjcim mauni.

Ilann var graíinn mánndaginn annaun í jólaföstu 5.

dag deseinbcrs. Jó komnar væru vetrarhörkur og snjór,

enn dagur sem stitztur: var eigi aö síöur margmennt
viö litför hans; enda var og veöur gott og kjirt þann

dag. Voru |>ar saman komnir helztu menn úr haus sókn,

og flestir heldri bændur tir nálægum sóknuin, nokkrir

stiidentar, og tólf prestar. Jjónustugjöröin var birjtiö

meö sálmi hans “Kristur, er Ijezt á krossi lífiö”; síöau

ílutti prestur haiis, sjera Magnús Torfason á Eívindar-

hólum, snotra hússræÖu, og var að J>vi búnu líkjiö boriö

út í kjirkjuna, enn á meöan var súngjinn þessi sálmur:

“Glaður hjeðan vil eg venda”. Var þá birjaður sáJmur-

inn: uSú kjemur stund”, og eptir hann lesin ifir kjistu

lians su ra?öa, sein hjer er prentuð aptan við æfisciguna,

eptir beíðni ættíngja hans.

R Æ Ð A N.

er sú vizkan, sent í æskunni ber að læra , og

liinn fullorðui og sá sera hníginn er á efra aldur jafnan

á að hafa sjer hugfesta: að Iifið er manninum lánað

skainina stuud
,

og í því skjini, að hann húi sig undir
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claiiftann, eftur rjettara aft seígja: undir f)ah lííift, sem

Itann á að vakna til af dauðans nótt. Enn vjer naegnum

ekkji J)etta — heldur enn aniiað gott — af sjálfum oss til.

Jessvegua flium vjer til j>ín, miskunsami gnð, herra lífs

ogdauða! kjenndú oss að gjæta vor í heímiivum, að vjer

missum aldreí sjónar á |)ví, til hvurs lííið er oss gjefið.

Veíttú oss náð til, að gjefa so gjætur að sjerhvurju

fótmáli voru, aö vjer ekkji um seínann verðuin [)ess

varir, að vjer höfum íirir gáleísi vort villst af þeíra veígi,

er liggur til þín. Láttú J)etta tækifæri minna oss á það:

ab vjer erum allir á leífiinni til grafarinnar, og aðrir

gjeta ekkji dauðanum fagnaö, enn jveír, sem í lífinu

gjeíngu firir j)ínu augliti; og láttii oss af j)essari til-

Itugsun hvetjast til að vera viðlnina að kveðja heíminn,

hvunær sem vjer verðum kallaðir — að leitast við að

gjöra oss ríka ab góðum verkum— að hafa lijá j)jer all-

ann hug vorn og alla laungun vora. Já skal dáuöadagur

vor, er oss loks auönast að koina á j)inn fuiid, verða

oss frelsunardagur ,
og hinn inesti sæludagur gjörvallrar

æíi vorrar.

Lúk. 23.—28: Grátið ekkji ifir mjer!

Elskanleígir! Eíugjinn iðar, sem hjer eruð sainau-

koranir, er so ófróður, að j)að þurfi að skjíra lionum frá,

við hvaða tækjifæri j)essi orð hafi töluð veriö, eður hvúr

jþau hafi mælt. 3>aö eru eínhvur hin minnilégustu orð

frelsarans. Enda þekkji jeg ekkji mörg, er betur

sjeu failin til lærdóms, áminníuga og huggunar. 5'í sá

eínn gjetur verið glaður í hjarta
,
og haft á vörum sjer

orð huggunarinnar
,

mitt í jþví hann fetar út í dauðans

píslir, örmagnaður undir j)únga krossins — sein litið fær

bæði ti I hins umliðna og hins ókoinna án ótta og ásök-

unar sjálfs sín; sem hefir þann vitnisburð samvizku sinnar,

að ltann erviðaði meðan dagur var, af því hann athug-

aði í tima, að nóttin kjemur, j)á ekkji verður aðhafst.



33

llauu gat falift atvikjin vift daufta siun gufti á vald, af

f)ví hann var sjer meftvitandi, aft líf sitt haffti verift honum
helgaft, og hann haffti gjirnst og ástundaö þaft eítt, aft

gufts nafn irfti dírkaft og vegsamaft; hanu gat öruggur

falift anda sinn í hönd síns föfturs, af því hann gat

áftur vitnað firir heíminum, aft þaft verkjift, sem honum
var á hendur falift, væri fulikoinnaft. Vjer skjiljum aft

vísu, aft frelsarans sálar-ásigkomulag, í kvölunum og and-

látinu, hlaut aft vera cSlíkt sindugra manua; því hann var

í því ólikur mönnum, aft hann var heílagur, og jafn-

vel dvinir hans gátu ekkji sannaft á hanu neína siud;

enn sindin er broddur dauöans. Vjcrvitum, aft fní, sem
varst gjeíngjinn tit af föftursjns skauti og kominn í heírn-

inn, gazt á þínum kvaladeígi notift þeírrar Iiuggunar, sein

eíngjinn mannanna fær notift — aft mi var aft því komift,

aft þú mættir, eptir afrekafta endurlausn heímsins, gánga

aptur inn í dirft þfns föfturs, þar þti hafftir verift áöur

enn heímiirinn var til; — emi vjer vitum þaft eínnig,

þu hefir oss eptirdæini gjefift, aö vjer skjildum feta í

þín fótspor — vjer vitum þaft, sern tróura, aft þú ert

farimi á undau oss aft firirbiia oss staft í búsi þíus

föfturs, og þar sem þú ert, þar skulu og þjónar þínir

vera. vegna er því so variö, að eingjiun fær ifir-

gjefift heíminn, eíns og kristnum hæfir, sem í dauðans-

strífti gjetur ekkji — álikt og frelsarinn — talaft til sinna

harinandi ástvina þeim bliftn orftum liuggunarinnar : ifir

mjcr skuluft þjer ekkji gráta! því að efnnig

jeg hverf til míns og vor allra fööurs; þar
8kulum vift aptur liittast, þarskuluin vift aptur
saman vera, og e í n gj i n n h 1 u t u r skal þaðan í

frá fá oss aftskjilift! Lífinu er ekkji varift eíns og vera

har, ef ekkji livurt andvana líkjift á þessa leíft so sem
ávarpar þá og huggar, er gráta og kveína á hinni bitru

stund skjilnaftarins
; og first aft þessi tækjifæri eru ekkji

einúngjis ælhift til þess, aft veíta hinum burtförnu hina

3
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síðustu virðíngu, þakklæti og elskusemi, heldur og líka

— er þau neíöa oss til, að veíta lífinu athigli — til fiess,

aö fræöa oss sjálfa, og stirkja oss í þeím efnum, er oss

mest um varðar, og til f)ess, að knía oss til að ástunda

f>að, sem gjörði liinura framliðna liíið farsælt, og dauð-

ans blund værann: f)á er, að minni higgju, J)essari stund

ekkji óhæfílega varið, ef oss gjæti orðið f>að bert, hvað

h i n n dauöi hefir, eður á að hafa, til f)ess, að

hann gjeti sagt til hinna lifendu: ugrátiöekkji

ifir mj er!” og með hvurjum sanni sá, er hjer

liggur látinn, gjeti ávarpað oss fiessum orðum.

Jegar eínhvur er sagður látinn, er f)að algjeíngt,

að hinnm lifendu verður f)að so sem ósjálfrátt — í orði eður

liuga — að fiakka guði tirir frelsun lians; og f)að jafitvel

stundum, f>ó þeím væru hinar jarðnesku kriugumstæöur

hans ekkji mjög kunnar. 3>etta kjemur til af kunnugleíka

fieím, er inenn hafa firir fram utn kjör f)eírra, sem á

jörðina eru settir — f>ví ílestir hafa reínt og funudið,

hvursu f)úng lifsins birði er. 3>eír fíekkja f)að lögmálið,

sem mannanua sinir hljóta að hera, nieðan þeír dveljast

á jörðunni — og vita, að öll skjepnan stinur og fþjáist (því

að liúlt er hjegómanum undir orpin) meö fieírri von: að

liúu eiuiiig frelsuð verði, frá f)r<ælkun fallvaltrar veru,

til dírðiegs frelsis guðs barna. 3>utta líf er barnsaldur

mannkjinsins — f)að er uppeldis- tíini f)ess; frelsisins

verður ekkji notið, meöan ekkji er komið vitið til að

stjórna f)ví; maðurinn er eíns og barnið, sem fersjer að

voða, ef hendinni er af f)ví sleppt; á alla vegu halda

að honum f>ær skorður, er hann fær ekkji ifir stigið.

Á J)essu litla svæði er lionum ætlað, að læra að gánga;

er honum ætlað, að vitkast smátt og smátt— so hann verði

þvf fótvísari — so hann gjeti farið f>ví hraðar, þegar

sviðið stækkar — so hann gjeti heldur varast þau fóta-

kjeblin, er honum kunna að mæta á hinum stærri óföruu

vegunum. Sálin er í fángjelsi líkainans inni birgð; hið
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ódauðlega er með þræði iífsins teíngslað við heímkjinni

dauðans; og sá tíminn er í aðsigi, að Jíessuin þræðinum
verði ineð ofbeldi suudur svipt. Jetta er remslutimi

mannsins; hans máttar — haits viija — hans skjilníngs

— hans þolinmæði er freístað á margann hátt; Iteím-

tirinn leggur snörur á vegu haus, so að hann festi fót

8inn í þeím; og í því, sem er enn þá nær honura — í holdi

haus — finnurhann, að b/r ekkjert gott. [þessir voidugu

óvinir sitja urn hann
,
og ótta honurn sífelit; þeír filla

hann áhiggju, að hans stirislausa Iifsbáti, hvunær sem
haun gjætir síit ekkji, kasti, firir oftirebli stormanita og

boðanna, uppáþað skjerið, sem hann helzt vildi forðast,

af því Itann firir fram sá sjer tjóit búið, ef hauit bæri

J)ar að. Jess vegna prisum vjer þá sæla, sera af lokjið hafa

hinum firsta áfánga tilveruunar, meðan vjer stöndum

eptir á rniðri leíð — vjer prísum þá sæia, sem hafa funndið

siiin frelsunardag; þess vegua sarnfögiium vjer J)eím, sem
eru lausir við likainans fjötur — þeím sein komnir eru

frara hjá ófrelsinu, fram hjá reínslunni; þess vegna

virðist OS8
, að þeír meigi tii vor se/gja: grátið ekkji

ifir oss!

Enn J)ó að öll mannanna börn sjeu þessu sama lög-

málinu undir orpin, J)á er þó hitt vist, að kjör þeirra

eru harðia misjöfn hjer á jörðu. Jað virðist so, seiti

nokkrir *væru ákvarðaðir til að njóta allskonar sælu

þessa heims: heíll og hamíngja berast J)e:m í hendur

firirhafnarlaust; firirtækji þeírra gánga þeím að óskurn;

ógjæfan og mótlætið sneiða frarn hjá híbiium þeírra
;
þeír

njóta allskouar gleði og virðíngar, sem maunleg sambúð

gjetur i tje látið; og þeir kvíða leingji vel ekkji öðru,

enn þeíin tiinanum, þegar dauðiun eptir lögmáii náttúr-

uitnar, kjeinur að gjöra enda á þessari sælu— kjcinur að

ónáða
J)á sáiina, sem át og drakk, af því húit hafði til

inargra ára sarnait safnað. Hinir eru þó miklu fieiri, sem

urðu að sita og gráta, meðan heimurinn faguaði —
3 *

sem
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áttu aft biía við [íjáníngar og mótlæti — [)ó að [>c;ír c*r-

viðuftn og svcíttust, skorti [)á claglegt brauð; [x> að [)eír

sáðu, leít út eíns og uppskjéran flíði f)á; beztu firirtækji

þeírra bökiiðu þcím öfunil og óþakklæti; þeír tóku Iiatnr

firir ást, og firirlitníng í stað heíðurs; að þeíin var lítill

gaumur gjefinn; þeír báru harm sinit í hljóði, af því aö

eíngjiii liönil var út rjett þeím til aðstoðar; og þó að

guð gjæfi þeím eínhvuru þann vin, sein um stundarsakjir

þerraði harinatárin af kjinnum þeirra, þá var hoiium,

stundum firr enn varði, aptur í burtu kjippt — so að missir-

inn olli þeím meíri sorgar, enn gleðin var, er samveran hafði

veítt. Sá, sem þaiiuig er af heíminum á tálar dreíginn,

leítar ekkji upp frá þvf farsældar að heíinsins hætti;

first að heímurinn hefir sniiið við honum bakjinu, þikjir

honum ekkji mikjið firir, að sjá heíminum á bak
; hann

mænir augunum upp til himínsins, er hjálpina sendir;

hanil unir guðsvilja; enn biður þó, fulliir trúnaðartrausts,

aö sú stundin meígi nálægjast, er hann fær að leisast

úr heíminum — er sálin fær að ifirgjefa líkamans sain-

vistir, og hverfa lieíin í land síns föðurs — er hann fa*r

að liitta þá aptur, er á undan lionum voru farnir, og

sá tíininn kjemur, að þeír, sem i táriinum niðtir sáðu, skulu

í fögnuði upp skjera. Jessum samfögnum vjer þá eíunig,

að dagur sorgarinnar er að kvöldi kominit— að þcdr liafa

öðlast umskjipti ti i hius betra. Eínnig þessir kalla til

vor af landi sæluunar: grátið ekkji ifir oss!

jþeír eru farsælir, sem að dáúir eru, af því þeir

eru komnir úr mótlætíngum þessara tíina í þá dírð, sein

við guðs börn mun opinber verða. Enu lífiö var líka

ætlað til að vera erviðistimi. Allir voru mennirnir leígðir

í drottins víngarð, snemina morguns, eður um miÖjanii
/

dag, eður ura elleftu stiind. Ilvurjuin var sitt pund í

hendur feíngjið — ekkji til þess hann græfi það í jörðu;

lieldur so lianu verði þ\í, með þeím trúleíka, og eptir

þeím mætti
,

sein honuin var gjefinii. 5ar í er fólgjið
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ilírinæti lífsins, aft f)að gjefur nianniuum kost á, að íirir-

búa sjer farsæla uppskjeru. J>e9s gjætir sá ekkji, sem

tekur sjer ekkjert firir hendur, og sóar lífinu umhugs-

unarlaust í hjegómleguin eður sindsamlegum atliÖfnum.

Ilviirnig gjetur sá að kvöldinu launa vænt, sem ekkji

heíir borið hita og þiinga dagsins? hvurnig gjetur, án

Jiessa, næturblundurinii oröið honum vær? Erviðið reínir

á f)ol mannsins og krapta lians ,
og þessvegua liættir so

mörgurn til, að vilja hliðra sjer hjá J)ví. Jað er tor-

velt, að gjegna trúlega þeím skjildum, sem hin jarðneska

köllun mannsins af Iiouum heimtar; enn verðlaunin eru

lika mikjil, }>egar skjildunum er vel af lokjið; J>ví hvað

er gjirnilegra, enn að gjeta, fiegar í þessu lífi, eptir

köllun siiiui, oröið mörgum til aðstoðar og gleði? enn að

ineíga álíta sig so sem til {)ess ætlaðann, að ráða úr

vaudræðum annarra — að lijálpa hinum nauðstadda — að

J)erra tár hins grátna — að auðga mennina að guölegri

spekji— að leíöa {)á, sem villst hafa afvega, með orðum

og eptirdæmi, aptur á drottins götu, so að J)eír verði

aðnjótandi frelsunarinnar, og sálum þeírra verði borgjið?

lliti sanna farsæld mannsins í fiessum lieími er ekkji í

{>ví fólgjin, að hanu sje laus við andstreími og mæðu —
að hanii ujóti eíntómrar gleði, og kjenni ekkji á neínni

óblíðu lífsins;, lieldur er hin sanna farsæld ()ar í fólg-

jin, að hiö mótdræga gjöri manninii ekkji úrræðalausann,

að {)að, iniklu fremur, aukji honum J)rótt, og betri vilja

hans, so liaiin leíti gleði í J)ví, að fullkomna {)að verkjið,

sem lioiium var firir trúað — so hann ávinni sjer með því

virðíngu og ást allra sem góðir eru. Mótlætisskúr-

irnar, sein ifir hann diuja, hríua {>á ekkji á honum ; hann

veítir {>eím varla eptirtekt; augu bans liorl’a eínúngjis á

ætlu narverk hans; hann huggast við J)á von, að sjá J)að

áendakljáð — að sjá {)ess ávegsti margfaldast, ölkiin til

góðs, er {>eír gjeta til náð; hann gleöst af f>ví, að ervið-

istíminu stittist — að kvöldiö uálægist, er hann skal öðlast
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Iiæga Iivíld — er Iiann skal taka umbun trúrrar Jvjónustii;

liann leggur sig til livíldarinnar glaöur í anda; hann

þakkar guöi, aö liann bar lán til, aö fullkomna dagsverk-

jiÖ meö heíðri; og væri lionum firr í burtu kjippt, var

hann ekkji óviöbúinn dauöanum; og í andlátinu lofaöi

hann guö firir það líf hans var ekkji til onítis. Ilonum

hlotnaðist þaö margopt að {>reífa á v'elvild og elsku ann-

arra; þaö varð stundum inargur til, aö aðstoða hann í

firautunum — aö hugga hann í hörmúngunum; hann átti

^stvini, sem stáðu grátnir við banasæng hans ; og viö

líkkjistu hans hrukku mörgum tár af augum. Enn ef

allt |>etta brást, fáru menn {)ó aö unna houum sann-

mælis, þegar hann var burtu farinn; {>aö sem vel var

gjört, gat ekkji leíngur dulist, þegar liætt var aö lialda

því niÖri; minuíng hans lifði í blessan í landinu; og

dæmi hans var, mann eptir mann, tekjiö til eptir-

breítni. Sá sem þanuig liagaöi sjer — honurn er indælt,

aö líta til liins umliöna. Jetta er umbun triileikans!

|)etta eru hin stundlegu laun jarönesks erviðis! Og þar

sem sá, er eíddi lífinu í tómlæti, fillist órósemi
,
hvurt

sinn, er hann renuir augunum til sjálfs síu — hvurt sinn,

er lionum kjemur í hug, hvursu ónítur og óþarfur liann

var, hvursu hiröulauslega hann varöi sinu pundi; þar

sem hann lítur með kviða æfiunar kvöld nátægjast, og
tekur koinu þess meö örvinglun: þar er hinn glaöur af

hjarta, aö hann Ijet ekkji Iijálpræöistimanii ónotaðann

fram hjá líöa — aö erviÖistíminn er þannig úti, aö hann

hljóp ekkji uiidan birðinni, heldur bar hana til enda —
aö hann bar auðnu til aö stríöa og öðlast sigurinn. Mak-
Jega má hann ávarpa {)á, er eptir standa i því hann fer

burtu: grátiö ekkji ifir mjer!
Enn margur var gagnlegur mannlegu fjelagi

; margur

gjöröi þaö verkjiö trúlega, sem honum var á hendur
falið, og var aö því leíti ánægöur meö sjálfann sig; lát

liaus grjetu ekkji fáir, og minníug hans var þeím kjær



39

og ástfólgjin: enn Jió gat þarverið so áfátt í eíiihvurju,

að enduriniiiníiig hins uipliðna óróaði samvizku hans —
að hann gjæti ekkji ifirgjeíiö heíininn með glaðværum

aiula. Erviðið firrti hann að vísu margri siiul — bægði mörgu

Jiví, að koraa nálægt honum, er hrösun gjæti ollað; enii

})ó gat eínhvur siudin fuuðið hann so óvarauu um sig,

að hann festi fót siun í snörum hennar. Og })ó lianu

feíngji sig aptur losað — jþó haiiu með beískum iðruuar-

tárum liefði fullvissað sig ura firirgjefníngu hjá guði: }>á

gat haiiii sjátfur ekkji firirgjefið sjer ávirðíngu sína; hanu

ángraðist ifir henni hvurt sinn er Iiún rann honum í

hug; haiin vildi gjeta afmáð þetta áformið, þetta verkjið,'

iir bók samvizku sinnar — enn lianu gat }>að ekkji. 3>ess

vegna eru sindirnar so viðsjárveröar; á þessu er það

hægast að sjá, hvað ófarsælt það er, að hafa við þær

samneiti — að meðvitundin um þær iíirgjefur ekkji þann,

er þær drígði, upp frá því þær voru drígðar — að þær

látaekkji af, þaðan í frá, að auðmíkja manninn, að baka

honum ángur og ásakanir sjálfs síu, })ó lianii sje aptur

kominu í sátt viðguð, og viti })aö, hann sje sjer náðugur.

Timarnir líða fram lijá; árin renna inn í hið mikla haf

eílíföarinnar, og þeírra gjætir ekkji leíugur. 5»ð, sem

illa vargjört— })að, sem illa mæltist firir, gieímist öðrum

smátt og smátt, hættir að olla höfundi sínurn vanvirðu

ogáfellis hjáöðrum; enn hann gleímir ekkji sjálfur — og

gjetur ekkji gleímt— J)ví, sem hann tók sjer firir hendur,

og að hafðist, í gjegn ráðleggjíngu og viðvörun samvizku

giunar; það er ineð hoiium hvervetna, eíns og voðaleg

fi|?ja, og ifirgjefur hanu ekkji, })ó að allar aðrar menjar

hiiina firri tíinanna sjeu honura horfnar. J a ð var að

framan sagt, að lífið væri reínslu-tími ; enn af því, að

þessi raunin gjetur farið so misjafnt, leíðir einnig af J>ví,

eíns og hjer af má sja, að það er tnni liættunnar. ðlaðurinn

stendur jafnan, í hinu mandlegu efnunum, so sem á ógagn-

særum ísi, }>ar sem hann veít, að djúpið er uudir, enn

V
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gjetur ekkji sjeð, Iivur6u {)ikk eú hiranan er, sem heldur

uppi lífi Iiaus
; liann {)arf að hafa gjætur á sjer — Iiásk-

jinn er houura búimi, ef liami gleíinir, hvar lianii stendur;

hann {)arf að lieíta á guð sjer til liðveízlu; og ef Iiaiin

kjerast slisalaust ifir þaun Iiilinu, er Iiaim gjekk á, þá verður

fögtiuður lians mikjill — þá lofar liaiin aðstoð drottins,

sem varði hann öförum. First að livurt fötmál manns-

ins er þannig vafið hæUiim og freístíngum
, meðan hanu

cráleiðinni um heíminn; first að þröttur hans ersolítill

til mötstöðu, vilji hans so veíkur, blindni hans og

skammsíni so mikjil — enn hvur sindin, sem hann gjörði

sig valdann að, Ijet þaðan í frá ekkji af að ángra hjarta

hans: livursu mikjið glediefni er þá ekkji firir mann-
inn livur dagurinn, sem af hrekkur, so að hann fjekk

varist siudinni, og gjört það eítt, sem gott var! hvi-

líku happi eíga þeír þá ekkji að hrösa ! hvursu mikjil

lilítur þá ekkji farsæld þess að vera, þegar skjeíðið er

á enda, sem bar gjæfu til, að sneíða sig hjá öförum

þeím, er so mörgum urðu aö tjöni og eímd — sem varð-

veítti trúna og göða samvizku allt til enda! hvursu

mikjið á hann ekkji guði að þakka, er leíddi hanu í sín-

um ötta á götu sakleísis og ráðvendni, so að hann, viö

endalok sinuar jarðnesku vegferöar, hafði fátt að ásaka

sig um — látt að hriggjast af! Ilann gjeímir þann vitu-

isburð í hjarta sínu: að hann varði lífinu til þeírra nit-

samlegra athafna, er köllun hans heimti; enn að hann

önítti ekkji firir sjer þessa hrósun, með því að gjöra

sig sekann um þá rángsleítni, er hrópar til hins rjett-

láta um hefud — með því að flekka sálu sína í þeím
sindunum, er guð liefir viðbjóð á. 5egar hann er frels-

aður ur hættunni, gjetur hann, í fögnuði hjarta sins, eínnig

sagt: grátið ekkji ifir mjer! jeg hefi rjettlátur
ifirgjefið jöröina, enn minníng rjettlátra lifir

í blessan.
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Ilingað til liafa hugleiöíngar vorar lotið að J>ví, að

prísa f)á sæla, sem eru sofnaðir, íirir j)að j)eír eru frels-

aðir frá því öllu, sem gjörir þetta Jíf þúngbært og mæðu-
samt, ervitt og hættulegt; því vjer höfum virt firir oss

hjervistardaga inannsius
,

so sem væru j)eír tími reínst-

unnar og ánauðarinnar, tími hörmiingarinnar, tími ervið-

isins og tíini hættunnar. Enn væri dauðinn ekkji anuað,

enn að mennirnir, eíns og firir nokkurskonar blund, losuð-

ust við Jifsins öhægindi: j)á stæði enn á sama
,
hvurnig

j)eír breíttu
;

j)á væri dauðinu öllum jafut gleðiefni — illuin

oggáðum, ránglátum og rjettlátum; og f)á hefði sá skjin-

samlegast breitt, sein gjerði sjer hægast firir í lífinu.

Enn vjer Iiöfum aðgjætt, að j)að gjeta ekkji allir sagt á

banadægrinu: grátið ekkji ifir mjer! Jað verður ekkji

öllum, sem í gröfunura eru, tilhlökkunarefni, að Iieíra

j)á guössonar raustina: gjörðu reikuingssk a p ráðs-
mennsku fiiunar; j)ví að f)ú mátt ekkji leíngur
ráðsmen nsku hafa! er ekkji ætlun vor í jjetta

sinn, að lísa }>vi, livað j)eír eígi j)á firir höndum, sem
ekkji j)ekktu siim vitjunartíma; enn j) a ð munu ficstir

sKjUÍ a
* l

)e í r eínir fái
J)á orlof að gánga inn í fögnuð

síns herra, sem j)ikja j)ess verðir, að j)eir sjeu settir ifir

inikjið, af {) ví þeír voru trúir iíir litlu; enn j)á er líka

ieíngjið allt hið góða, sem j)eír hafa gjeíngjist firir í

lííinu — öll sii sæla, er þeír hafa undirbúning til að

njóta; j)eír fá öll sín ineín bætt, og öðlast j>að allt, er á

jörðunni hefir knúð j)á til, að j)rá himininn; j)\í j)á er

sá tími kominn, að j)eír frelsast frá öllu andstreími, og

taka farsældina í umbun digðarinnar — og gánga inn í

j)á sælu, er eingann enda hefir. Sælir eru j)eir, sem

funndu unun í drottni — sein stunduðu j)að, cr hans ríkjis

var; sælir eru þeír, sem í drottni eru burt sofnaðir;

j)eír skulu eilíflega med lionum lifa; j)eir skulu lialda

þvf fram, sem á jörðunni var birjað — jiað skal í eílífðinni

verða fullkomnað, sein í tímanum var ófullgjört. Ef þeír
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htifðu iiiuin af, aft virða íirir sjer guðs verk: j>á skal

]u*ím nii veítast, með alskjigmun angum, að líta hans

dáscnulir — að undrast Iians spekji — að mikla lians al-

mætti — að lofa lians miskunsemi. Ef fieir litifðu uiiun

af, að rannsaka vegu drottius við sonu jaröarinnar
2 J)á

skulu þeír nú berlega sjá |>að sem þeír skjildu ekkji

íirr — að þeír eru allir náð og triifesti. Ef þeír liöföii

unuu af, að auðgast guðlegri spekji: þá skulu J)eír ekkji

framar J)urfa að sjá so sein i speígli eður ráðgátu; J)eír

skulu hætta að tala eíns og börn , af þvi liálfverkjið er

á enda. Ef þeír htifðu uniiii af, að hvíla hjarta sitt við

J)á elskuna guös, sem gaf i dauðnnn sinn eíngjetinn son:

þá skulu J)eír sanna J)að, að blóði haus er út liellt til

firirgjefníngar heimsiiis sinda — að hvur, sera á hann

trúir, hefir eílíft líf. Ef J)eír litifðu tinun af, að lielga

guði vilja sinii — að framkvæma verk guðs, og gltiddust

við J)að, að rijcji hans cblist, ogvilji baus verði, á hiinni

og jtirðu: [)á skal nú eingjinn tálmi mæta J>eím framar;

Jiví að úr guðs ríkji er tilluin hneigsliinum burtu vísað —
allir hans tivinir eru honum undir fætur lagðir, so að

guð er allt í öllu. Ef J)eír í heiminum htifðu unuii af

ást 0g vináttu: J)á skulu {>eír njtita hennar fullkomlega;

J>eír skulu fiiina J)á aptur, er j)eír misstu, er J>eír stikn-

uðu, er J)eír J)ráðu; lijtirtu J>eirra skulu gleðja sig, og

ftignuð jieírra skal eíngjinu frá þeíin taka. Ef þeír funndu

unun í guði: J)á skulu j)eír nú sjá hanu augliti til aug-

litis; 0g J)eír skulu veíta honum lofgjtirð og tilbeiðslu

eílíflega; því haun hefir þeím sigurinn gjefið firir drott-

iim Jesúm Krist.

Já! grátið ekkji ifir mjer, meíga þeir, sem í

drottni eru burt sofnaðir, seígja til hinna, er lifa; og það

eru þau orðin, sem þessar likbörur vildu liafa til vormælt—
J>au orðiu, er [>ær gjætu til vor sagt með fullum sanni; og

um það veröur oss hægast nð sannfærast, ef vjer rennum

auguuura ifir æfi liius framliðna eíns og liann hefir sjálfur
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að niegtu leiti frá heuni skjírt. (Agripið, scm áður cr

prentað).

Á þessu ágripi sjáið f)jer, elskanleígir ! að me/gi f)að

telja gleðiefni firir manninn, að skjilja við heíminn
, af

J)ví hatin úr ánauðinni kom í frelsið — úr mótlætinu í

gleðina: þá har þessuni framliðna ekkji sízt að fagna

sínum viðskjilnaðardeígi; birði lífsins lá á lionum með

ollum þúuga síuum; hann varð að kjenna á ílestum bitur-

leík þess; hann átti í stríði við heíminn og sjálfann sig;

og það rná nærri gjeta, að so viðkvæmt hjarta — so við-

kvæm samvizka, haíi af heiminum hlotið fleíri stundir

sorgar cnn gleði. Eingjinn var ástundunarsamari í kölluti

sinni, eingjinn iðjusamari, eíngjinn sparneitnari nje hóf-

samari, eíngjiun glaðari nje ánægðari með lítinn verð;

og þó veittist honutn tæplega daglegt brauð, þann hlut-

ann æfinnar, sem áhuginn er vanur að vera ákafastur —
sem jafnvel hin skjinsamlega launguniu eptir liinu jarð-

neska er mest, so rnenn gjeti biiist við hinura ókomnu

tímunum. Að meðsköpuðu atgjörvi — að atidans gáfum —
tók hann fiestum fram; að lærdómi var hann, að ætlun

minni, öllum fremri, sem eíngaungu hafa átt að búa að

kunnáttu þessa lanz. Hann var lipur og lítillátur, lióg-

vær og hæverskur, siðprúður og guðhræddur — í flestum

digðum var hann annarra firirmind, og þó var eíns og

fáir tækju eptir lionum — fáirkjinuu að raeta hann — fáir

síiulu honuin virðíngu að maklegleíkum. Ættíngjar hans

snjeru við lionum bakjinu; samlagsbræður hans riifu við

hann fjelagsskap; og þær bænirnar voru lánga stund

ekkji heírðar, er miðuðu til að auka virðíngu lians —
að betra kjör hans. Mörgum þeírra vinanna, er hann

reíndi trúasta á deígi neíðarinnar, var frá honum burtu

kjippt — varð hann að sjá á bak á miöri vegferð sinni.

Og þó að æfin irði sífelt ft'gri og fegri ,
eíns og

vera bar — þó að kríngumstæðurnar loksins að mestu

fuilnægðu óskum haus — þó þeir irðu fleíri og fleíri,
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scm þekktu hami, eíns og haun var, sem virtu hann og

elskuftu — Jmj hnuu feíngji ba»tt lát hinna firri ástvina

sinna meb umsísluuarsaiuri og blíftri kouu, og gjorvug-

legum ogáðtúðlegum börnum — og gleðin í ifirbragði hans

vottaði, betur enn allt annað, rósemina, sem bjó í sálu

hans: þá haffti j)ó eudurminníug hitiua liðuti tiinanna

kjennt liontim j)að nógsamlega, áður Itann dó, aö elska

ekkji heíminn, og aö sá eínn, sem gjörir eptir guðs vilja,

iilir að eílífti — að, eptir ástandi sálar hans, var lioiium

betra, að lefsast lijeðan, og vera med drottni.

Ef nokkrum ber að gleðjast, á banadægri sínu, ifir

j)\i, að dagsverkjinu er heíðurlega afiokjið, og pundinu

vel varið — ifir því, að erviðistíminn er á euda, og hvildin

fer í hönd
:

j)á ber jiað eínuig lionum. Ilann jiekkti

eínnig, að dírmæti lífsins var í j>vi fólgjið; að verja lif-

inu, samkvæmt vilja gjafarans, öðrum til nota — sjálfum

sjer til fullkomnuuar — guði til dírðar. Kjör hans voru

ekkji jiannig, að hann gjæti ráðið úr iiinum jarðnesku

natiðsinjutn allra jieírra, sem hann kjenndi i brjósti um —
sem lians hjálparftisa hönd gjirntist að aðstoða. Enn jió

J>arf ekkji leingji að leíta jiess, að minníug lians sje nefnd

með jiakklátsemi
,

firir j)ær velgjörðir, er hanti út bítti.

jþað var eiginleg köllun hans, að auðga með jiví, erliaun

ltafði mest að miðla af— að auðga með íjársjóðum andans;

— og hvur hefir lionum nokktið að áfría í jiessu efni?

Var nokkur árvakrari — nokkur, er með meíri nákvæmni,

meiri samvizkusemi, rækti skjildur köllunar sinnar? [þaö

var hið eína, sem liann, skömmu firir andlátið, hjelt, að

mætti sjer til gjildis telja: að iiann hefði sjaldan verið

iðjulaiis. Jaö væri örðugt, að nafngreína j)á alla, er

liiitu huggunur af því orðiiiu, er hann fór með — sem

af ræðum hans fuiindu sig knúða til digöar og guðhræðslu

— sem elskuðu lianii, so sem diggann, so sem kjærleíks-

fullann, so sem andríkann, kjenniföður. Komi jieír fram,

hinir mörgu lærisveíuar hans, sem áð nutu hans llá-
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kvæmrar tilsagnar og umgjcíiigni, er hann Ingði í brjóst-

um þeírra unilirstöðu kristilegrar þekkjíngar — þekk-

jíngar þess, sern gott er og nitsamlegt; komi þeir fram,

liinir úngu, er hann sindi þann veíginn, er þeím bæri

að gánga; koini þeír fram, hinir mörgu, er hanh leíildi

um fordiri mentanna inn á land sannleíkans
; komi þeír,

og vitni þeír móti honum, ef þeír gjeta. Gjeta þeír

ásakað haun um nokkurt hirðuleísi? gjeta þeír sinjað

honum ástar og virðíngar? er þeím ekkji inimiíng hans

dírmæt og blessuð? Eður þjer, sem hafið Við þá kjinnst,

er lianii hafði mentað og frætt, seígjið til — voru ekkji

flestir þeírra líkjir í því
,

að þeír höfðu öðlast so skjíra

og greinilega þekkjíngu, sem hvur þeírra- var fær um að

þiggja — að þeír höfðu vanist siðlátu, reglubunclnu, hog-

væru og stilltu dagfari — að þeír báru í hjarta sjer

fölskvalausa guðhræðslu, erþaðvottar, að liinu sama göða

8æði var niður sáö í brjóstum allra þeírra? Enn erviöi

hans nær eínnig til þeírra, sem voru honum fjær — já,

til þeírra, sein verða óbornir
,

þegar þessar lians jarö-

nesku leífar eru að jörðu orönar, og eingjiiin af lærisveín-

um lians gjetur framar talað. Ilinir fógru sálinarnir, seni

hann kvað, skulu bera vitni um hann — skulu sína

hugarfar lians — skulu glæða í hjörtum margra manna

sælufuila til íiiiníng guðrækniniiar — skulu varðveíta

miniiingu hans í blessan um ókoinnar aldir. Jess vegna

vegsainar hanii guð, og þakkar guði — að hann Ijenti lionuin

lánga lífdaga— að haíin blessaði og ávagstaði erviði hans

— að liann leíddi hann so sjer við hönd, að liann varð-

veítti triina og góða samvizku allt til enda.

Grátið því ekkji ástúölegann niaun og föður —
þjer kona hans og þjer börn ! So indisilega sem þjer

gjörðuð honuiii iífdaga hans — so margri hriggö lians

sein þjer, með elsku-atlotum, iöar, snjeruð í fögnuð: gat

þó ekkji dvölin á jörðunni orðið honum so iudæl, að

ekkji fari betur um hann, þar sem hann nú er. Sain-
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fagniö honum, aö hann er frelstur frá óblíöu lifsins — aö

hann hefir tekjiö friö í stað óróa, hvíld í stað erviðis

og þreítu. Samfagnið honum, að hann bar gjæfti til, að

fullkoinna með heíðri sitt ætlunar-verk — að guð veítti

honum lángt líf, og hann varði því til að þjóua sínum

herra, til að ebla dírkun hans, til að vegsama nafn

hans. Ilann [>akkar iður nú hinar mörgu gleöistundirnar,

er j)jer veíttuð honum — er [)jer tókuð [>átt í með hon-

um; hann þakkar iður hinar mörgu sorgarstundirnar, er

J)jer báruð með lionum — er þjer tókuð af herðum hans.

Jessi meðvitund er nú umbun iðar, þar sem hann er iöur

horfinn, og þjer gjetið ekkji frainar sínt honuin neín elsku-

hót — þessi meövitund skal margalda föguuð iðar á næstu

sainfundum ; og þjer skuluð vegsama drottins ráð, hvurt

sem hann gjefur eður sviptir.

Eíunig þjer, scm nú samstundis skuluð sjá hirði ið-

varn borinn úr þvi húsi, þar sem þjer voruð vanir að heíra

hanu tala orð fræðíngarinnar og hiiggiiuariniiar— ifír hou-
u m skuluð þjer ekkji gráta, þó þjer aldrei sjáið hanii

framar á þessuin stað; enn ifir iður skuluð þjer gráta,

og börnum iörum. Missir iðar er ineíri, enn þjer fáið

hann hæglega bættann. Jeg þikjist sanufærður uin, að

þau orðin, er þjer heírðuð lijer töluð, og þau samkjinja

orðiu, er hjer voru siiugjin, hafi ekkji ætíð komiÖ tóm

aptur — hafí ekkji oröið ávagstarlans; þó að slíkra ávagsta,

eíns og eðli þeírra er, gjæti ekkji so ört, og þeír þroskj-

ist bezt í kjirþeí. Jeg þikjist sannfærður um, að það

dæmið, seni þjer sáuð firir augmn iðar dag hvurn, hafi

örvað til eptirbreítni; enn um það gjet jeg borið, að böru

iðar eru, fremur öllu öðru, vitni, sem ekkji verður rekjið,

um rækt þess og kunuáttu, sem þau liefur frætt — eru

fagurt vitni þess, livilik heppni það er, að öölast því-

likanit kjenniföður. Uudirstöðunni, sem lögð er í sálu

þeírra, fær ekkji tíminn haggað, nje stormar forlaganna

brotið; hún ablar þeíin heíðurs, er hana lagði; húu ablar



j>eípi prífti og varanlegrar farsældar, sem liún er Iög5

í brjúst; biggjið jní framveígis á þessa undirslööu — lialdiö

áfram þessari stefiuiuni; f)á
er helzt von, að missirinn

veröi iöur bærilegur; j)á heíðrið j)jer minníngu hius fram-

liöna eíns og vera ber— eíns og hanii helzt vildi kjósa.

So faröu nú í drottins friöi, hjartkjæri ættbróöir!

j)ángaö, sem er land j)íns föðurs; ifir j)jer skulum vjer

ekkji gráta; J)ví hriggönrtíini j)inn er á enda. 5eír eru

fram hjá farnir j)eír tímarnir, er j)ú áttir að búa við skort

og örbirgö, og lífiö lagðist á j)ig af öllmn jninga, og Ijet

j)ig kjenna á öllum biturleík sínum. 3>eír eru fram hjá

farnir j)eír tímarnir, er j)ú stóðst eíiunaua, er ættinenni

j)íu vildu ekkji við j)ig kannast — j)eír tímarnir, er J)ú

varst litilsvirtur, er fáir urðii til að aöstoöa j)ig, fáir

til að hugga þig í hörmúngunum. Jeír eru fram hjá farnir

j)eír tíinarnir, er j)ú stóðst grátinn ifir leiðum ástvina

j)inna. Ifir j)ínu leíöi standa nú j)eír, 6em j)ú hafðir

kjærasta á jöröunui — kona þín og börn, vinir jþínir og

sóknarbörn — ekkji meö neinui uppgjerðar-sorg, heldur

til að heíðra minníngu þína, til aö samfagna þjer : að þú

hefir þá aptur funndiö, er heíin voru kallaöir á undau

þjer. Vjer sainfögnum þjer, að j)ú hefir hlotiö væranu

bluud, eptir so fagurt dagsverk — aö þú ert frelstur frá

skaindeígis > mirkruiuim
,

er þú skjín nú sem sól i rikji

J)íns föðurs. Jú ert ekkji dauðurá meöal vor; miuníng

þín lifir; húu lifir lijá vinnm þinum; hún lifir hjá jnn-

um mörgu lærisveínum. Já! meöan landið er biggt,

skulu rit j)in vitna urn hjarta þitt og snilld j)iiia;

kvöld og morgna skulu lauziiis sinir og dætur vnlnn-

ast þíu; með þínum oröuin skulu þeir á veturna fela

sig guði á vald, og á voriu siugja lof skaparans; meö

j)inum oröuin skulu þeír síngja mn dáseindir sköpun-

arinnar
,

og á hátiöunuin miklu urn fæöíugu lausnarans,

pínu hans og upprisu; firir þín orð skulu þeír finna

fegurð og sælu guöhræzluiinar; og við útför þína skulu
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þan Ijó&in. liljóma, er {>» saungst um dauðann og eílífð-

ina. Allt er {>að auðkjennilegt, sem þfn hönd hefir um

fjallað— til vitnis um hvað lángt þú barst af samöldrum

þínum. 5egar jeg first kjinntist við þig, varstu aptor

orðinn barn; það var auðsjeð
,

að likaminn þraungvaði

líli sálarinnar; enn aldrei liefir þó neínn firir mín augu

borið, semþjer væri likur, þegar eítthvað bar í tal, sem

við vísindin átti skjildt — andans fjör lipti þá líkamanum

so frá jörðunni, eíns og hann ætlaði að fljúga upp í

himininn. Nú eru brostin fjötur líkamans — hið jarð-

neska er þjer ekkji framar til þíngsla. Svalaðu nú þinum

visdómsþorsta á uppsprettu sannleikans
;

því skjí liiimi

er frá þjer lipt, sem liilur guðs dírð firir sjónum jarð-

arinnar barna. Með atigunum skaltu nú líta það, sem þú

í andanum sást — nú skaltu öðlast það , er hjarta þitt

þráði. Gjörðir þínar hefir þú með þjer, eíns og menjagrip

af fjarlægu landi, so að ekkjert skorti á sælu þína — so

að þú síngjir guði lofgjörð, firir allt er haun hefir til þín

gjört, og vegsaniir nafn hans uin aldir alda. —
Lofaður vertu, ó guð! firir hvurn sem þú kallar úr

þessum heími til dirðar þiunar, eptir digðugt og guðrækj-

ilegt Jíf. Kjenndti oss að lifa so, að vjer þurfum ekkji

að kvíða dauða vorum. Innrættii það skjilníngji vorum

og hjarta, að eínúngjis hið gjörvalla líf er hæfilegur

undÍFbuningiir undir dauðann. Láttu dæmi þeirra sem

frá oss fara, áininna oss uin, að slá ekkji þessuin undir-

búiiíngji á frest; láttu dæmi þeírra, er strítt hafa og

sigriuum haldið, hvetja oss til eptirbreítni
*,

og leíddu

oss — þegar þjer þikjir vjcr nógu reíndir, þegar þjer þik-

jir vjer hæfilega undir búnir — inn í það ríkji, sein þú

hefir þíntira börnum firirbúið frá npphafi veraldar. Ameiu










